
VERSLAG BIJZONDERE  BESTUUR ORGAAN VAN 10 NOVEMBER 2020 

Deze vergadering van het Bestuur Orgaan werd gehouden via een videovergadering. 

Aanwezig: Stefan Quintens, Lambert Hilven, Willy Loverix, Paul Lagae, Maurice Hermans, Jenthe Van 

Buggenhout, Richard Begas en Jan Martens . 

AGENDA PUNTEN: 

 

1. Over het punt “competitie” heeft het Bestuur Orgaan beslist : 

• Indien de overheid de “Lock down” op sportactiviteiten indoor opheft op 13 december,  zullen we 

nog niet dadelijk de competities opstarten.    

• Om onze ploegen een inloopperiode te geven, zal de competitie officieel herstarten in het weekend 

9 en 10 januari 2021.  

• Vanaf dan zal de bestaande kalender afgewerkt worden tot 25/04/2021 met als mogelijke uiterste 

uitwijkdatum het weekend 30 april-1 mei. 

• Dit komt neer op het spelen van de terugronde,  inbegrepen het oorspronkelijke eerste weekend 

van de heenronde dat reeds ingepland staat op 13-14 februari 2021. 

• De reeds gespeelde wedstrijden en resultaten blijven behouden.  

• De uitgestelde wedstrijden van de weekends tussen 17 oktober en 31 december vervallen en 

worden NIET ingehaald.  

• De enkele wedstrijden van de weekends 3-4 oktober en 10-11 oktober die uitgesteld werden 

omwille van een (mogelijke) besmetting, dienen wel nog gespeeld te worden. 

• Er worden geen eindrondewedstrijden of play-offs gespeeld.    Indien er over de ganse competitie 

minstens de helft van de wedstrijden gespeeld werden,  met de bepaling dat iedereen minstens één 

keer tegen elke andere tegenstander gespeeld moet hebben, wordt de rangschikking bepaald na 

toepassing van een coëfficiënt (behaalde punten : gespeelde wedstrijden x aantal te spelen 

wedstrijden per niveau) om alle clubs gelijk te schakelen.   Bijkomende criteria in volgorde : 2. 

Gewonnen wedstrijden 3. Set gemiddelde 4. Gemiddelde van de gespeelde punten 5. Lottrekking 

• Artikelen 14 en 15 van het competitiereglement worden aangepast. (zie bijlage) 

• Ingeval er nog verder uitstel komt van de competitie, gebeurt de hervatting in het derde weekend 

na het opheffen van de overheidsmaatregel die de competitie verbiedt. 

 

2. Jeugdcompetitie :  

• Bijkomende inschrijvingen zijn mogelijk tussen 14 november en 1 december.    

• De jeugdcompetitieleider past de reeksen en de kalender van de eerste ronde zo goed mogelijk 

aan.   

• De jeugdcompetitie kan  (mits toelating door de overheid) ook hervat worden op 9 januari 2021. 

 

3. De Beker van Limburg 2020-2021: 

• Staat nog steeds “on hold”.   

• Beslissing over definitieve schrapping of alternatieve vorm wordt later genomen.   

• Voor de jeugdbeker is nog een formule nodig om een Limburgse deelnemer af te vaardigen aan de 

Landelijke Jeugdeindronden op 8-9 mei 2021.    

• Hiervoor wordt advies gevraagd aan jeugdcompetitieleider/jeugdcommissie.     

• Beslissing op Bestuur Orgaan van 26 november 2020. 

 

4. PSC: 

• De  tweede lijst “SR’s per club” werd besproken. 

• De meerderheid van het Bestuur Orgaan van Volley Limburg heeft beslist deze kosten niet aan te 

rekenen in deze coronaperiode, maar dat de volledige lijst samen met deze beslissing zal 

gepubliceerd worden op de website om de clubs aan te zetten te helpen bij de werving van nieuwe 

SR's. 



 

VOLGENDE VERGADERING: 

 

De vergadering van het B.O. op 26/11/2020 om 20:00 uur via video conferentie. 

DB op  15/12/2020 om 20:00 uur via video conferentie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: 

 



Artikel 14: TE HERSPELEN WEDSTRIJDEN - LAATSTE WEDSTRIJDEN - 

HEENWEDSTRIJDEN - COMPETITIE TIJDENS BEKERWEEKENDEN 

a. De verantwoordelijke ontmoetingen kan een ploeg verplichten twee wedstrijden per weekend te 

betwisten indien één hiervan een te herspelen, stopgezette of uitgestelde wedstrijd is. Hij kan eveneens 

wedstrijden laten doorgaan op wettelijke feestdagen buiten het weekend. 

b. Geen enkele volwassenenwedstrijd kan gespeeld worden na het laatste competitieweekend. 

c. De wedstrijden van de laatste twee competitieweekends in de reguliere competitie kunnen niet 

gewijzigd worden naar een ander weekend en dienen dus in blok afgewerkt te worden. Tenzij de 

aanvragende ploeg de goedkeuring krijgt van alle in zijn reeks spelende clubs. 

d. Tijdens de bekerweekenden heeft de beker voorrang op de competitie VL. 

Een geplande competitiewedstrijd kan enkel verplaatst worden indien de bekerwedstrijd in dezelfde 

leeftijdscategorie gepland is. 

Op de data van de provinciale en nationale bekerfinales zijn geen competitiewedstrijden toegelaten. 

Artikel 15 : Rangschikking – Punten – Kampioenen – Dalers 

a. Hoofdwedstrijd 

De winnaar van een hoofdwedstrijd met 3/0 of 3/1 ontvangt 3 punten, de verliezer 0 punten. De 

winnaar van een hoofdwedstrijd met 3/2 ontvangt 2 punten, de verliezer 1 punt. 

Ingeval van forfait van een hoofdwedstrijd ontvangt de winnaar 3 punten, de ploeg die forfait geeft of 

oploopt -1 punt. 

Reserve wedstrijd 

De winnaar van een reservewedstrijd met 3/0 ontvangt 3 punten, de verliezer 0 punten.  

De winnaar van een reservewedstrijd met 2/1 ontvangt 2 punten, de verliezer 1 punt. 

Ingeval van forfait van een reservewedstrijd ontvangt de winnaar 3 punten, de ploeg die forfait geeft 

of oploopt -1 punt. 

b. Bij de rangschikking wordt in volgorde rekening gehouden met de wedstrijdpunten, de gewonnen 

wedstrijden en het set-gemiddelde. Enkel indien een plaats recht geeft op stijgen of dalen wordt na 

gelijkheid van voornoemde waarden een testwedstrijd gespeeld. 

Set gemiddelde = aantal gewonnen sets gedeeld door aantal verloren sets. 

Om een rangschikking op te maken wordt rekening gehouden met 

1. het aantal behaalde wedstrijdpunten 

2. het aantal gewonnen wedstrijden 

3. het setgemiddelde (hoogste quotiënt gewonnen sets gedeeld door verloren sets) 

4. het hoogste quotiënt gewonnen punten gedeeld door de verloren punten. 

5. lottrekking  

c. Testwedstrijden en eindronden worden gespeeld volgens een formule, uitgewerkt door de 

verantwoordelijke ontmoetingen. 

d. Na de reguliere competitie worden in de reeksen waar ten hoogste 8 ploegen aantreden play-offs 

gespeeld volgens modaliteiten en planning die door de competitieleider uiterlijk op 15 januari 2021 

bepaald en gepubliceerd worden.  Voor het eindklassement van de afdeling en met het oog op 

stijgen en dalen is de rangschikking van de play-offs bepalend.  

e. Stijgers en dalers 

De eerst gerangschikte van elke reeks promoveert. 

De laatst gerangschikte (vaste daler) van elke reeks degradeert, behalve in de laagste promo reeks. 

Om onvolledige reeksen aan te vullen, kunnen er bijkomende stijgers zijn, tweede gerangschikte en 

zonodig de derde, zoveel als nodig is om de reeksen aan te vullen, die verplicht worden om te 

stijgen.  Hiervoor worden er eindronden georganiseerd. 

Voor de laagste reeksen kan ook de 4de, 5de, 6de … gerangschikte verplicht worden om te stijgen als 



ze in aanmerking komen om te stijgen. 

Omwille van de competitiehervorming na seizoen 2020-2021, kunnen er extra verplichte stijgers 

aangeduid worden om de reeksen aan te vullen. 

In het geval de reeks een teveel aan ploegen heeft, wordt er via de eindronde bepaald volgens de 

rangschikking (art.15 b) bepaald, wie als bijkomende daler uit de reeks zakt. 

i. De deelname aan de diverse eindronden (stijgers of dalers) is verplicht voor alle ploegen die door 

hun plaats in de eindrangschikkingen niet beperkt tot de door art.15 punt e vermelde stijgers en 

dalers, in aanmerking komen als bijkomende stijger of daler. Voor de laagste reeksen kan ook de 

4de, 5de, 6de …. gerangschikte verplicht worden om aan de eindronde deel te nemen. Een ploeg die 

afziet van deelname aan de eindronden wordt verwezen naar de laagste provinciale reeks. Na 

rangschikking van deze eindronden zijn de ploegen die in aanmerking komen om te stijgen, daartoe 

verplicht. 

j. In een afdeling waar een bijkomende of samengestelde ploeg kampioen speelt of op een plaats 

eindigt die recht geeft tot deelname aan de eindronde, op stijgen, maar ingevolge art.5.a.en 5.l niet 

kan stijgen, zal de (eerst) volgende geklasseerde ploeg onder hetzelfde voorbehoud stijgen of 

deelnemen aan de eindronde met eventuele verplichting tot  stijgen. 

k. De verantwoordelijke ontmoetingen kan stijgen of dalen wijzigen naargelang de indeling van de 

reeksen, mits publicatie via de officiële website voor aanvang van de competitie. 

 

 

 


