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II. JEUGDCOMPETITIE 2021-22 

Alle artikels van deel I. (competitiereglement volwassenen) zijn ook van toepassing op de 
jeugdcompetitie tenzij hieronder anders vermeld.  

 

-Doelbepaling: 

De jeugdcompetitie staat onder het motto: AANLEREN van VOLLEYBAL komt VÓÓR het RESULTAAT.  

 

Artikel 1: INDELING JEUGDCOMPETITIE. 

1.Reguliere competitie: 1e, 2e en 3e Provinciale voor de leeftijdsgroepen U17, U15 , U13 en U11 (3-3), 
U11 (2-2). 

2. Start2Volley: tot 16 jaar 

3. Start2Fun: U23  

 

1.a Indeling jeugdcategorieën: 

Reguliere competitie: 

U17: 2005-2006  (1P, 2P en 3P)  (Na Kerst mogelijk 1PA naargelang ranking) 
U15: 2007-2008  (1P, 2P en 3P)  (Na Kerst mogelijk 1PA naargelang ranking) 
U15’ (4-4) Tot Kerstmis ! 2008                  (Na Kerst keuze tussen opnieuw of U15 (6-6) 2P en 3P) 
U13: 2009-2010  (4-4)  (1P, 2P en 3P)  (Na Kerst mogelijk 1PA naargelang ranking) 
U13’ (3-3) Tot Kerstmis ! 2010                  (Na Kerst keuze tussen opnieuw of U13 (4-4) 2P en 3P) 
U11: 2011-2012 (3-3)  (1P, 2P en 3P)    (Na Kerst mogelijk 1PA naargelang ranking) 
U11: 2011-2012 (2-2(2b))   (1P, 2P)         (Mogelijk 3eProv (3-3) na Kerst) 
U11: 2011-2012 (2-2(2b)) (3P)                  (Na Kerst mogelijk 1P of 2P)  
U11: 2011-2012 (2-2(4))   (1P, 2P en 3P) 
   
1.b. Start2Fun   

U23 

Voor spelers 17+ (2004-1999), die nog niet naar de volwassenen competitie willen gaan, het niveau 
niet hebben of willen beginnen met volleybal, maar wel willen volleyballen met en tegen 
leeftijdsgenoten. Vooral het plezier in volley staat hier centraal. 

1.c. Start2Volley: 

Voor beginnende spelers die maximum 16 jaar zijn. Leeftijd speelt hier geen rol, enkel het spelen op 
het juiste niveau is belangrijk. 
categorieën: 
St2v 4-4 (2-2)  Poules en ongeveer wekelijks  
St2v 2-2 (4)     Poules en ongeveer wekelijks  
St2v 2-2 (3)     Tornooivorm  
St2v 2-2 (2)     Tornooivorm 
St2v 1-1           Tornooivorm 
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Artikel 2: INSCHRIJVEN 

Alle inschrijvingen U17, U15, U13 en U11 (reguliere competitie, Start2Fun en de wekelijkse vormen 
van St2v) dienen te gebeuren via de website: VolleyAdmin2 (https://www.volleyadmin2.be/ ) door 
de secretaris van de inschrijvende club. 

2.a. Inschrijven in de jeugdcompetitie: 

1e Provinciale:   

-Bij de U17, U15 (6-6), U13 (4-4)   

-U11 (3-3)  

-U11 (2-2(2b)) 

 
Vuistregel: Zolang er niet gezondigd wordt tegen de algemene jeugdvolleybalopleiding, kan hier het 
accent al meer gelegd worden op het winnen van de wedstrijd.  
 
Hier schrijven zich ploegen in die willen meedingen voor een plaats in de Vlaamse- en Nationale 
eindronden.  
Indien er zoveel inschrijvingen zijn dat er meerdere reeksen ontstaan is de rangschikking bepalend 
voor de indeling in de 2e ronde.  
De 4 beste ploegen uit de 1e ronde spelen in de 2e ronde een korte competitie (1PA) met heen en 
terug. Daarna spelen ze de play-offs:  1 tegen 3 en 2 tegen 4, 1 en 2 spelen thuis. De winnaars spelen 
op neutraal terrein voor de Limburgse titel en de winnaar vertegenwoordigt Limburg op de Vlaamse 
eindronden. 
Nieuwe ploegen die zich hier inschrijven in de 2e ronde worden ingedeeld bij de rest van de reeksen 
uit de 1e ronde. Zij kunnen geen Limburgs kampioen worden, maar de winnaars der poule(s) heten 
dan  “Kampioen 2e ronde”. 
Indien er de 1e ronde onvoldoende inschrijvingen waren, maar de tweede ronde wel, dan kunnen zij 
geen Limburgs kampioen worden, maar de winnaars der poule(s) heten dan “Kampioen 2e ronde.”.   

- Statuutploegen mogen spelen in de 1e Provinciale, maar mogen niet spelen in 1PA en 
kunnen geen kampioen van Limburg worden. 

 

- Samengestelde ploegen mogen spelen in de 1e Provinciale, maar mogen niet spelen in 
1PA en kunnen geen kampioen van Limburg worden. 

 

- Er mag slechts 1 ploeg van dezelfde club naar de top 4 (1PA) in de 2e ronde. 
 

- Dit geld voor volgende leeftijdscategorieën U17, U15 (6-6), U13 (4-4) en U11 (3-3). 
      
2e Provinciale:  

-Bij de U17, U15 (6-6), U13 (4-4)   

-U11 (3-3)   

-U11 (2-2(2b)) en U11 (2-2(4))  
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Hier staat de volleybalopleiding centraal. Het directe resultaat (winst) mag nooit primeren op de 
algemene opleiding.  
 
3e Provinciale:  

-Bij de U17, U15 (6-6), U13 (4-4), U11 (3-3), U11 (2-2(2b)) en U11 (2-2(4)) 

Hier staat volleybalopleiding meer dan centraal. 
 

b. Categorie indeling: 

 Bij minimum 4 inschrijvingen => een 1,5 competitie (= 9 wedstrijden = 3 keer tegen 
elkaar.)  

 Bij 5/6 inschrijvingen: Er wordt tweemaal een heen- en terugronde gespeeld. De 
kampioen is pas bekend na een volledige competitie. De behaalde punten, zowel uit de 
eerste als uit de tweede ronde worden samengeteld voor de eindrangschikking. 

 Bij 7 of 8 inschrijvingen wordt de competitie in twee ronden gespeeld. Na de eerste 
ronde worden twee nieuwe reeksen gevormd. De eerste gerangschikte ploegen van de 
verschillende reeksen vormen de hoogste reeks waaruit de kampioen zal komen.  

 Bij 9 inschrijvingen wordt de competitie in twee ronden gespeeld. Na de eerste ronde 
worden drie nieuwe reeksen gevormd. (1-3,4-6,7-9) Uit de hoogste reeks komt de 
kampioen.  

 Vanaf 10 of meer inschrijvingen worden de ploegen verdeeld over meerdere reeksen. 
 Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk reeksen van 5 of 6 ploegen.  

 

 In 1e Provinciale wordt de indeling gemaakt over de hele provincie.  
 In 2e en 3e Provinciale wordt een regionale indeling gemaakt.  
 In de tweede ronde wordt er naar niveau over de reeksgrenzen heen ingedeeld. In 2e 

Provinciale worden zoveel mogelijk, de eerstes bij elkaar, de tweedes bij elkaar en de 
derdes bij elkaar ingedeeld en wordt de indeling gemaakt over de hele provincie.  De 
overblijvende ploegen worden regionaal ingedeeld.   

 In 3e Provinciale wordt er samen met het niveau meer op de regio gelet.  
 
c.  

In 1e Provinciale (U17, U15, U13 (4-4), U11 (3-3) en U11 (2-2(2b))) en in 2e Provinciale en 3e 
Provinciale (U17, U15 (6-6), U13 (4-4), U11 (3-3), U11 (2-2(2b)) en U11 (2-2(4))) kan een vereniging 
meerdere ploegen voor een bepaalde categorie inschrijven. 

Indien er meerdere poules zijn in een bepaalde categorie mogen er maximaal 2 ploegen van dezelfde 
vereniging in een poule.   

d.  

De Start2Volley 2-2 vorm 2 en 3 worden gespeeld in tornooivorm. De spelvormen worden  
aangeboden vanuit de jeugdcommissie. Ook hier kan men nieuwe ploegen inschrijven voor de 2de 
ronde  

e.  

De competitieleider jeugd kan, in samenspraak met het jeugdcomité, voor zeer specifieke situaties 
steeds een oplossing voorstellen.  
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f. 

Periodes van inschrijving:  

Voor de 1e ronde van de competitie kan men inschrijven in de periode van 1 tot 15  mei.  

Voor de 2e ronde van de competitie kan men zich inschrijven van 1 november tot 1 december.  

De voorkalenders worden begin juni 2021 op de officiële website gepubliceerd. 
De clubs worden gevraagd hun inschrijvingen op juistheid te controleren. 
Half juni wordt dan de definitieve kalender op de site geplaatst.  
Wedstrijdwijzigingen zijn voor jeugd gratis. De thuisploeg dient dit in te brengen via de 
clubadministratie. 
De jeugdreeksen waarvan de competitie in 2 delen wordt gespeeld, kunnen vanaf 1 november 2021 
terug inschrijven voor de 2de competitiehelft. Deze inschrijvingen worden afgesloten op 1 december 
2021. Op 7 december worden de clubs gevraagd hun inschrijvingen op hun juistheid te controleren.  
We streven er naar de definitieve kalender voor de kerstvakantie op de site te plaatsen. 
 
**Men dient hier enkel nieuwe ploegen en reeksveranderingen in te schrijven. 
 
1. Bijkomende inschrijvingen 2P en 3P voor U11/U13 (4-4)/U15 (6-6)/U17 
Indien deze inschrijvingen betekenen dat voor een bepaalde categorie, een normaal competitierooster 
voor de 2e ronde niet kan behouden blijven wordt de ploeg wel weerhouden, maar zoekt de 
competitieleider met de club naar het beste alternatief. 

Opmerking: De ploegen die in de 1e ronde uitkwamen bij de U11 2-2 (2b) 1e en 2e Provinciale en willen 
stijgen, kunnen naar U11 3-3, 3de provinciale. Deze U11 3-3 competitie 3de provinciale zal pas doorgaan 
wanneer er minimaal 4 inschrijvingen voor deze reeks zijn. 

2. Nieuwe inschrijvingen voor 2e ronde 3P bij de U11 
Mogelijkheid tot het inschrijven van nieuwe ploegen voor de 2e ronde in de maand december.  

 

Artikel 3: STATUUT (Vroegere attesten). 

Enkel de jeugdcompetitieleider kan een statuut goedkeuren en afleveren. 

 
1.1.”A-Statuut”: U17, U15 (6-6), U13 (4-4)  en U11 (3-3) . 
 
Wanneer er structureel binnen de club voor meerdere wedstrijden of voor het hele seizoen geen 
mogelijkheid bestaat om binnen het reglement aan de competitie deel te nemen kan er een “A-
Statuut” worden aangevraagd. Dit statuut geeft de mogelijkheid aan spelers en speelsters om, 
binnen hun eigen club, op hun eigen volleyniveau te spelen in een lagere leeftijdscategorie. 
Wanneer er een statuut wordt afgeleverd sluit dit automatisch deelname uit in de eigen 
leeftijdscategorie voor de reguliere competitie. 
De ploeg van een statuutspeler wordt vermeld op de jeugdlijst (Statuutploeg) ! 
Je kan een A-Statuut aanvragen via mail naar de jeugdcompetitieleider met fundering van de 
aanvraag.   
De speler heeft een “A” in hun code op de spelerslijst zodat deze meteen herkenbaar is.  
Een A-Statuut kan ten allen tijde ingetrokken worden door de Jeugdcompetitieleider als blijkt dat het 
zijn doel voorbij gaat (Bv.: Te goed voor een statuut, Selectiespelers, e.d..). 
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1.2.”B-Statuut”: U15 (6-6), U13 (4-4) U11 (3-3). (Niet toegelaten bij U17 !) 

Indien er in kleinere clubs onvoldoende spelers zijn om een ploeg U17, U15 (6-6), U13 (4-4) of U11 
(3-3) samen te stellen binnen de eigen leeftijdscategorie, mogen een beperkt aantal spelers 
meespelen die één of twee jaar ouder zijn dan de categorie indeling.   

Deze spelers mogen onbeperkt meespelen met deze ploeg.  De ploeg wordt vanaf dan voor de rest 
van het seizoen gezien als een statuutploeg. 

Je kan een B-Statuut aanvragen via mail naar de jeugdcompetitieleider met fundering van de 
aanvraag.   
De speler heeft een “B” in hun code op de spelerslijst zodat deze meteen herkenbaar is.  
 
1.3.”C-Statuut”: U15’ (4-4), U13’ (3-3)  
U15 (4-4) max 2008 
U13 (3-3) max 2010 
 
Hier mag voor de eerste (*) ronde een uitzondering worden aangevraagd om ploegen te kunnen 
samenstellen van spelers die wegens het niet kunnen spelen en trainen het voorbije jaar niet klaar 
zijn voor de volgende stap. 
Deze uitzondering dient voldoende gefundeerd ingediend te worden.  
Er dient een nauwkeurige lijst met geboortedata van al de spelers van die ploeg te worden 
ingediend. 
De jeugdcompetitieleider beslist dan of deze uitzondering wordt toegestaan of niet. 
*In de tweede ronde mag deze uitzondering enkel aangevraagd worden als je in de eerste ronde 
deze uitzondering ook al had ! 

 
Termijnen: 
 
Het A- en B-Statuut dient aangevraagd te worden 4 dagen voor het indienen van de 
deelnemerslijsten voor de competitie. 
Het C-statuut dient aangevraagd bij inschrijving voor de competitie. 
Het A- en B-Statuut voor de tweede ronde dient aangevraagd te worden bij de inschrijvingen van 
deze tweede ronde.  
Statuten uit de eerste ronde worden automatisch vernieuwd. *Wijzigingen dienen doorgegeven bij 
de inschrijvingen voor de 2e ronde.  
Nieuwe aansluitingen tijdens de 1e of 2e ronde van de competitie horen  in die ronde in de Start 
2Volley of vormen (2-2) thuis. 
 
d. Wedstrijdblad: 
Op het wedstrijdblad dient het shirtnummer van de Statuutspeler die aan de wedstrijd zal 
deelnemen, vooraf gegaan door respectievelijk de hoofdletter “A”,  “B” of “C”. Op de jeugdlijst staan 
de spelers met de respectievelijke “A”, “B” of “C” in hun code.  
 
e. Boete: 
Wanneer blijkt dat een speler toch speelt zonder een statuut in een ploeg die niet mag volgens het 
reglement wordt er een forfait uitgesproken. Ook de boete “Niet rechtmatig spelen” (O14) wordt 



Goedgekeurd door het bestuursorgaan van Volley Limburg op 22 april 2021 
 

toegepast. Wanneer dit vergrijp 3 maal wordt vastgesteld wordt de ploeg uit competitie genomen en 
volgt de sanctie voor Algemeen forfait. (F7) 
 

f.1. Maximum leeftijd speler met “A-Statuut” per categorie: 

- 1e Provinciale:  mag +1 jaar  
U17: 2004 (Maximaal 2 op het wedstrijdblad) 
U15 (6-6): 2006 (Maximaal 2 op het wedstrijdblad) 
U13 (4-4): 2008 (Maximaal 1 op het wedstrijdblad) 
U11 (3-3): 2010 (Maximaal 1 op het wedstrijdblad) 

- 2e Provinciale: mag +1 jaar en +2 jaar  
U17: 2003 (Maximaal 3 op het wedstrijdblad) 
U15 (6-6): 2005 (Maximaal 3 op het wedstrijdblad) 
U13 (4-4): 2007 (Maximaal 2 op het wedstrijdblad) 
U11 (3-3): 2009 (Maximaal 1 op het wedstrijdblad) 

- 3e Provinciale: mag +1 jaar en +2 jaar.    
U17: 2003 (!! Maximaal 4 op het wedstrijdblad !!)  
U15 (6-6): 2005 (!! Maximaal 4 op het wedstrijdblad !!)  
U13 (4-4): 2007 (!! Maximaal 3 op het wedstrijdblad !!)  
U11 (3-3): 2009 (!! Maximaal 2 op het wedstrijdblad !!)  

 

f.2.Maximum leeftijd speler met “B-Statuut” per categorie en aantal op het veld: 

-Mag maximum twee jaar ouder zijn dan de categorie indeling 

-Mag onbeperkt op het veld.  

-4 spelers bij U15 (6-6) 

-3 spelers bij U13 (4-4) 

-2 spelers bij U11 (3-3) 

g. Ranking en kampioenen: 

1e Provinciale: 
 
Na de 1e ronde in 1e Provinciale spelen de Beste 4 uit de reeks of reeksen voor de Provinciale titel 
van hun leeftijdscategorie, alsook voor een plaats in de Vlaamse eindronden. 
 
*Bij slechts 3 of minder inschrijvingen wordt er in die leeftijdscategorie geen 1e Provinciale ingericht. 
De 3 of 2 ingeschreven ploegen worden bij elkaar gezet in 2e Provinciale. 
.  
*Indien er slechts 4, 5 of 6 ploegen voor de 1e ronde ingeschreven waren in 1e Provinciale en er geen 
bijkomende inschrijvingen zijn voor de 2e ronde spelen zij in de 2e ronde alle 4,5 of 6 in een volledige 
competitie voor de Limburgse titel en een plaats in de Vlaamse eindronde. 
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De ploegen nemen dan volgende punten mee vanuit de eerste ronde: 
Reeks van zes: 
De eerste 5 punten, de tweede 4 punten, de derde 3 punten, de vierde 2 punten, de vijfde 1 punt en 
de zesde 0 punten. 
Reeks van vijf: 
De eerste 4 punten, de tweede 3 punten, de derde 2 punten, de vierde 1 punt en de vijfde 0 punten. 
Reeks van vier: 
De eerste 3 punten, de tweede 2 punten, de derde 1 punt en de vierde 0 punten. 
 
 
2e Provinciale en 3e Provinciale: 
 
Na de 1e ronde in 2e en 3e provinciale spelen de ploegen de 2e ronde in 2e en/of 3e Provinciale.  
 
-Ze kunnen natuurlijk ook kiezen om in een leeftijdscategorie hoger te spelen of om van 3e 
Provinciale naar 2e Provinciale of 2e naar 1e Provinciale te gaan.  
-Indien ploegen kiezen voor een Provinciale of leeftijdscategorie hoger te spelen worden ploegen 
doorgeschoven (Bvb: 2e naar reeks 1e, 3e naar reeks 2e). 
-Ploegen met A en B-Statuut en samengestelde ploegen worden volgens rangschikking ingedeeld en 
kunnen ook kampioen spelen in de 2e ronde van de 2e en 3e Provinciale.   
 

Artikel 4: DEELNAME AAN VERSCHILLENDE COMPETITIES 

a. 

Een jeugdspeler mag met alle jeugdploegen spelen die zijn vereniging ingeschreven heeft en dit vanaf 
de jeugdreeks waartoe hij volgens zijn leeftijd behoort, rekening houdend met de regels rond vlotten 
(4b).   
 
Let op ! Een jeugdspeler kan nooit deelnemen aan wedstrijden die ‘tegelijkertijd” plaatsvinden. 
Wanneer de ene wedstrijd echter volledig is afgesloten, kan hij zich eventueel tussen twee sets in, 
inschrijven bij een andere wedstrijd. Hij mag niet spelen in een reeds gestarte set. 
 

b. “Vlotten”: 

1e Provinciale A (1PA) (Vroegere “Ereklasse”.): 
 
Horizontaal: 
nvt ! 
 
Verticaal: 
U15: Mag onbeperkt in hogere leeftijdscategorie op alle niveaus spelen. 
U13: geboortejaar 2009:  maximum U17, alle niveaus 
         geboortejaar 2010:  maximum U15, alle niveaus 
U11: geboortejaar 2011:  maximum U15, alle niveaus 
         geboortejaar 2012: maximum U13, alle niveaus    
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1e Provinciale: 
 
Horizontaal: 
Er mag onbeperkt gevlot worden tussen twee ploegen 1P. 
 
Verticaal: 
Indien men een 3e keer speelt in een 1PA van de leeftijdscategorie waarin men thuis hoort behoort 
men vast in die ploeg. 
U15: Mag onbeperkt in hogere leeftijdscategorie op alle niveaus spelen. 
U13: geboortejaar 2009:  maximum U17, alle niveaus 
         geboortejaar 2010:  maximum U15, alle niveaus 
U11: geboortejaar 2011:  maximum U15, alle niveaus 
         geboortejaar 2012: maximum U13, alle niveaus    
 
 
2e Provinciale: 
 
Horizontaal: 
Er mag onderling onbeperkt gevlot worden. 
Men mag zelfs onbeperkt vlotten met 3P, maar hier dient het gezond verstand te zegevieren. *Speler 
waarschijnlijk niet voor niets ingedeeld als hoofdniveau bij 3P. 
 
Verticaal: 
Indien men een 3e keer speelt in een 1PA of 1P van de leeftijdscategorie waarin men thuis hoort 
behoort men vast in die ploeg. 
U15: Mag onbeperkt in hogere leeftijdscategorie op alle niveaus spelen. 
U13: geboortejaar 2009:  maximum U17, alle niveaus 
         geboortejaar 2010:  maximum U15, alle niveaus 
U11: geboortejaar 2011:  maximum U15, alle niveaus 
         geboortejaar 2012: maximum U13, alle niveaus    
 
 
3e Provinciale: 
 
Horizontaal: 
Er mag onderling onbeperkt gevlot worden. 
 
Verticaal: 
Indien men een 3e keer speelt in een 1PA of 1P van de leeftijdscategorie waarin men thuis hoort 
behoort men vast in die ploeg. 
Mag onbeperkt spelen in 2P van dezelfde leeftijdscategorie. 
U15: Mag onbeperkt in hogere leeftijdscategorie op alle niveaus spelen. 
U13: geboortejaar 2009:  maximum U17, alle niveaus 
         geboortejaar 2010:  maximum U15, alle niveaus 
U11: geboortejaar 2011:  maximum U15, alle niveaus 
         geboortejaar 2012: maximum U13, alle niveaus    
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1P- en 2PU11 (2-2(2b)): 
Mag na Kerst spelen in 3PU11 (3-3). 
 
U11 (2-2): 
Mogen in hun leeftijdscategorie en niveau onbeperkt horizontaal vlotten. 
 
 
c.1. Grote uitzondering zijn de “Statuutspelers” ! 
 
-Zij mogen nooit spelen in andere ploegen dan deze waarin ze ingedeeld zijn, noch horizontaal, noch 
verticaal. 
-Een statuutspeler kan ook nooit deelnemen aan wedstrijden van de volwassenenploegen van 
zijn/haar club. 
 
c.2. U13’ en U15’. 
 
Spelers die ingedeeld werden in een ploeg U13’ (3-3) of een ploeg U15’ (4-4) mogen in géén enkel 
geval vlotten voor Kerst (Ronde 1). 
Na Kerst mag dat drie keer naar hun normale leeftijdscategorie U13 (4-4) of U15 (6-6), de vierde keer 
behoren ze tot hun normale leeftijdscategorie U13 (4-4) of U15 (6-6). 
  
d.1. Een jeugdspeler U17 en U15 mag onbeperkt deelnemen aan de wedstrijden van de volwassenen 
ploeg(en) van zijn vereniging, behalve als hij/zij als kernspeler deel uitmaakt van één van deze 
volwassenenploegen. In dat geval gelden voor deze speler dezelfde regels rond kernspelers  als bij de 
volwassenen.  
 
d.2. Een jeugdspeler U13 en U11 mag niet deelnemen aan de wedstrijden van de volwassenen 
ploeg(en) van zijn vereniging.  
 
 

Artikel 5: JEUGDDEELNEMERSLIJSTEN 

a. Een jeugddeelnemerslijst is een lijst met een nominatieve opsomming van alle speelgerechtigde 
jeugdspelers (meisjes of jongens) van de vereniging en opgedeeld per geboortejaar. Elke jeugdspeler 
die op een wedstrijdblad komt te staan dient in elk geval op de jeugddeelnemerslijst voor te komen 
en kan ook op de deelnemerslijst van de volwassenenploegen staan.  

b. De lijsten moeten ten laatste één week voor de officiële wedstrijd door de verenigingen ingediend 
worden op de officiële site. Een unieke code, die verandert bij elke wijziging, dient bij elke wedstrijd 
in het vak “Opmerkingen” te worden geplaatst.  

c. Alleen de via  de officiële website aangemaakte exemplaren zijn geldig. Doorhalingen en/of eigen 
toevoegingen worden niet aanvaard. Hiervoor zal een administratieve vergoeding toegepast worden.  

d. Een nieuwe aangesloten jeugdspeler mag enkel deelnemen aan de wedstrijd als hij/zij voorkomt 
op een jeugddeelnemerslijst. Het ontbreken van een vergunning wordt bestraft met een 
administratieve boete . Het ontbreken van de vergunning wordt alleen en eenmalig zonder 
administratieve boete toegelaten tijdens het weekend volgend op de aansluiting van een nieuwe 
speler. Indien de vergunning ontbreekt kan men enkel deelnemen aan de wedstrijd mits voorlegging 
van zijn identiteitskaart of een persoonlijk officieel document met pasfoto. e. De deelnemerslijst 
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wordt aan de controlerende scheidsrechter of jeugdscheidsrechter voorgelegd voor aanvang van de 
wedstrijd. Alle afwijkingen, vastgesteld door de scheidsrechter of jeugdscheidsrechter, worden in het 
vak opmerkingen (bij gebruik van de officiële wedstrijdbladen) of op de achterzijde van het 
wedstrijdblad (bij gebruik van de jeugdwedstrijdbladen) genoteerd. In dit laatste geval worden de 
opmerkingen mede ondertekend door de scheidsrechter en de beide coachen en/of kapiteins. De 
code van de deelnemerslijst wordt op het wedstrijdblad vermeld in de hoofding van de 
ploegsamenstelling.  

e. De jeugddeelnemerslijst wordt automatisch aangepast. In de loop van het seizoen is het bijgevolg 
mogelijk dat op de jeugddeelnemerslijst sommige spelers ingedeeld staan bij meerdere 
jeugdploegen. 

f. Jeugdspelers die niet op de deelnemerslijst en niet op de jeugddeelnemerslijst voorkomen zijn niet 
speelgerechtigd. 
 
g. De recentste jeugddeelnemerslijst moet in éénder welke vorm ter beschikking zijn (papier of 
digitaal). Bij afwezigheid van de deelnemerslijst wordt een administratieve vergoeding toegepast 
 
 

Artikel 6: SAMENGESTELDE PLOEGEN 

a. In de Provinciale jeugdreeksen kunnen twee verenigingen die niet genoeg spelers hebben om een 
ploeg te vormen samen een ploeg samenstellen en inschrijven.  
-De nieuwgevormde ploeg speelt onder de naam van een dezer verenigingen, die bij de inschrijving 
vermeld wordt.  
-Deze vereniging doet de administratie zoals kalenderwijziging, uitslagmelding, toepassing 
administratieve vergoedingen, enz.  
-Alle spelers moeten aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen. Met andere woorden: DIT KAN OOK 
OVER DE PROVINCIEGRENZEN HEEN.  
-Al de spelers blijven bij het beëindigen van de competitie aangesloten bij hun vereniging van 
oorsprong  
-Bij de inschrijving dient dit op de officiële website vermeld te worden in het vak “Opmerkingen”. Er 
wordt dan een aparte pagina aangemaakt waar de spelerslijst met spelers van beide verenigingen 
kan ingevuld worden.  
-De lijsten moeten ten laatste op 15 augustus 2020 door de verenigingen ingediend worden op de 
officiële site.  
-De uitgeleende spelers kunnen bij de andere vereniging enkel in de samengestelde ploeg aantreden. 
Bij hun eigen vereniging kunnen ze spelen in ploegen van een hogere leeftijdscategorie dan deze van 
de samengestelde ploeg. 
-In de rangschikkingen zijn zij herkenbaar door een dubbele asterisk (*) vóór de ploegnaam.  
 

b. In de reeksen U15, U13, U11 (3-3), U11 (2-2(2b)), U11 (2-2(4)) van 2e en 3e Provinciale en alle 
Start2Volley’s zijn gemengde ploegen (meisjes en jongens) toegelaten mits aangevraagd bij en 
goedgekeurd door de Jeugdcompetitieleider. 

VOORWAARDEN OM TE SPELEN IN DE LIMBURGSE JEUGDCOMPETITIE 

1. Volledig in orde op jeugddeelnemerslijst + vergunning  
2. In orde–met vermelding op jeugddeelnemerslijst + identiteitsbewijs-geen vergunning 
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Artikel 7: OFFICIEEL AANVANGSUUR 

Zaterdag en zondag : tussen 10.00 u. en 18.30 u. Afwijkingen op deze uren, vrijdagavond-of 
midweekwedstrijden zijn toegelaten mits wederzijdse toestemming van beide verenigingen. De 
verantwoordelijke ontmoetingen wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

*In de 1e en 2e provinciale U13 en U15 wordt er met aandrang gevraagd géén wedstrijden te plannen 
voor 13.00u op zaterdag om de selectiespelers van de club de kans te geven deel te nemen aan de 
selectietrainingen (zaterdags 9.30u tot 11.30u). 

 

Artikel 8: WEDSTRIJDBLAD–OFFICIËLEN-UITSLAGEN 

a. 
In jeugdreeksen waar geen officiële scheidsrechter voorzien is, moet het Vereenvoudigd Provinciaal 
Wedstrijdblad (A4) in 1 exemplaar gebruikt worden (te downloaden vanaf de officiële website ).  
Bij U17 en U15 kan volley spike gebruikt worden. 
b. 
De thuisploeg dient te zorgen voor een vereenvoudigd Provinciaal Wedstrijdblad of voor Volley 
Spike.  
In de reeksen U17 en Bekerwedstrijden U19 en U17 kan er een tablet(Volley Spike) gebruikt worden. 
c. 
In wedstrijden bij de jeugdreeksen waar door het PSC een scheidsrechter werd aangeduid dient 
Volley Spike gebruikt te worden.   

d. 
Bij U11 (2-2)zijn er voor de vormen 2b en 4 speciale wedstrijdbladen.  
e. 
Bij de U11 en U13 mag de scheidsrechter elk aangesloten clublid zijn. 
f. 
Bij de U15 en U17 moet de scheidsrechter minstens een jeugdscheidsrechter zijn met beperkte 
opleiding. 
g. 
 Zowel officiële als jeugdscheidsrechters zijn verplicht om op elk jeugdwedstrijdblad in het vak 
"Scheidsrechter" hun naam, vergunningsnummer en handtekening te noteren.  
h. 
In jeugdreeksen, mag de coach en de terreinafgevaardigde dezelfde persoon zijn, op voorwaarde dat 
de coach minimaal 18 jaar is en lid is van de vereniging die hem als terreinafgevaardigde aanstelt. 
i. 
De code van de jeugddeelnemerslijst wordt op het wedstrijdblad ingevuld in de hoofding bovenaan 
de deelnemerslijst. 
j. 
De namen van de spelers en officiëlen worden vóór de wedstrijd in drukletters ingevuld in dezelfde 
volgorde als op de deelnemerslijst. Het shirtnummer van de kapitein wordt omcirkeld. 
 
k. 
Zelfklevers met de namen van de spelers mogen enkel gebruikt worden indien deze klevers dezelfde 
afmetingen hebben als de ruimte voorzien voor het inschrijven van de namen van spelers en 
dezelfde indeling hebben. 
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l. 
De hoofding van het wedstrijdblad wordt volledig ingevuld door de thuisploeg met de juiste en 
volledige naam van beide ploegen. 
m. 
Iedere club/ploeg is verantwoordelijk voor het correct invullen van het vak dat voor hem bestemd is. 
n. 
Op het opstellingsbriefje wordt door de coach het nummer van de kapitein op het terrein aangeduid 
met een streep onder het shirtnummer vooraleer dit briefje af te geven aan de scheidsrechter of aan 
de markeertafel.  
o. 
Het wedstrijdblad dient door de thuisploeg in een voldoende gefrankeerde briefomslag, verzonden 
te worden naar de verantwoordelijke wedstrijdbladen. Het adres van de verantwoordelijke 
wedstrijdbladen vindt men terug op de officiële website. 
Het wedstrijdblad mag ook ingescand worden en doorgemaild naar de verantwoordelijke 
wedstrijdbladen. 
p. 
De wedstrijdbladen dienen ten laatste op woensdagmiddag volgend op de wedstrijd ter bestemming 
te zijn. 
q. 
Alle wedstrijduitslagen dienen door de thuisploeg te worden ingegeven op de officiële website: 
1.ploegen die op zaterdag spelen: dezelfde dag, uiterlijk de zondag nadien vóór 12u00. 
2.ploegen die op zondag spelen: dezelfde dag, uiterlijk om 24u00. 
3.ploegen die op een weekdag spelen : dezelfde dag om 24u00. 
Bij eventuele websiteproblemen moeten de uitslagen gemaild worden naar 
competitie@volleylimburg.be 
r. 
Bij niet verwittigd forfait moet de scheidsrechter of de aanwezige vereniging het wedstrijdblad 
invullen en behoorlijk laten ondertekenen door de aanwezige vereniging.  
De aanwezige vereniging is verantwoordelijk voor het overmaken van het 
wedstrijdblad aan de verantwoordelijke wedstrijdbladen. 
s. 
Als de spelkapitein (t/m U 17 bij uitbreiding de coach) het niet eens is met de uitleg van de 1ste 
scheidsrechter, mag hij protesteren tegen deze beslissing en onmiddellijk zijn voorbehoud bekend 
maken bij de 1ste scheidsrechter. Hij behoudt hierbij het recht om NA HET EINDE VAN DE WEDSTRIJD 
een officieel protest te laten noteren op het wedstrijdblad. 
 

Artikel 9: SCHEIDSRECHTERS 

In de reeksen “1PA” worden, zo mogelijk, door het PSC scheidsrechters aangeduid voor elke 
wedstrijd. Hierbij wordt Volley Spike Light gebruikt. In alle overige jeugdreeksen 1e, 2e en 3e 
Provinciale worden de wedstrijden verplicht geleid door een bij Volley Vlaanderen aangesloten lid. 

De (jeugd)scheidsrechter is verantwoordelijk voor het correct invullen van:  

1. De rubriek goedkeuring  
2. Het vak resultaat  
3. De vakken inschrijving van de ploegen, officiëlen, terreinafgevaardigde en handtekeningen. 
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Artikel 10: COACH 

a. De rol van een coach bij jeugdwedstrijden heeft een meer uitgesproken karakter van opvoeding en 
begeleiding. Voor alle wedstrijden dient een coach aanwezig te zijn die ten minste 16 jaar oud is.  
b. Er mogen bij jeugdwedstrijden 2 volwaardige coaches aanwezig zijn. Eén van hen mag recht staan 
en aan hun kant volledig rond het veld lopen: 
Bij 6-6 van streepjeslijn tot streepjeslijn. (Beperkte U-coaching) 
Bij 4-4, 3-3 en 2-2 volledig van middenlijn tot middenlijn. (U-coaching) 
Enkel de rechtstaande coach mag TO en wissel aanvragen. De beide coaches mogen op het veld 
tijdens TO’s. 
Bij 2-2 mogen beide coaches rechtstaan. 
 

Artikel 11: COMPETITIEVERLOOP–FORFAIT 

a. Geen enkele jeugdwedstrijd uit “1e Provinciale A” (1PA), waaruit een vertegenwoordiger voor 
Limburg  wordt aangeduid om de Volley Vlaanderen-kampioenschappen te spelen, kan gespeeld 
worden ná het laatste competitieweekend. 

b. Een vereniging die een jeugdspeler dient af te staan aan wedstrijden met een Europees karakter of 
voor een Volley Vlaanderen-of Volley Limburg-selectie, en die daarvoor een wijziging vraagt van een 
competitie-of bekerwedstrijd voor dat weekend in de reeks waarin hij effectief speelt, moet deze 
toestemming krijgen. Dit kan natuurlijk enkel mits het tijdig (Minstens 10 dagen voor de wedstrijd.) 
voorleggen van officiële bewijsstukken. Nieuwe datum en uur worden in gezamenlijk overleg tussen 
de beide ploegen vastgesteld. Indien geen akkoord bereikt wordt, beslist de Jeugdcompetitieleider. 

 c. Forfait wordt toegepast wanneer een ploeg weigert  
- een wedstrijdwijziging door te voeren en zo de tegenstrever belet spelers af te staan aan een Volley 
Vlaanderen-of Volley Limburg-selectie  
-een beslissing van het comité ontmoetingen jeugd ter zake uit te voeren.  
 
d. De reeksen van “1e Provinciale A” (1PA) leveren altijd de Provinciale kampioen.  

De kampioenen van de “1e Provinciale A” (1PA) U17, U15, U13 (4-4), U11 (3-3) zijn hierdoor verplicht 
aan de Landelijke kampioenschappen deel te nemen.  

Statuut- of samengestelde ploegen mogen niet spelen in 1PA en kunnen geen Limburgs kampioen 
worden.  

Indien een Statuutploeg of samengestelde ploeg in 1e provinciale eindigt bij de 1e vier gaat de 
eerstvolgende in de ranking die geen Statuutploeg of  samengestelde ploeg is naar 1PA.  

Bij het ontbreken van een “1e Provinciale A” bij  U17,  U15, U13 (4-4), U11 (3-3) zijn het de 
verliezende finalisten van de Beker van Limburg die onze Provincie vertegenwoordigen op de 
Landelijke kampioenschappen.  

Bij de U19 is het de winnaar van de Beker van Limburg die onze Provincie vertegenwoordigt op de 
Landelijke kampioenschappen in de categorie der Bekerwinnaars. De hoogst eindigende ploeg in de 
Champions League vertegenwoordigt onze Provincie in de categorie der Kampioenen. 
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*Indien er geen Limburgse inschrijvingen zijn voor U19 in de Champions League vertegenwoordigt de 
verliezende finalist van de Beker van Limburg onze Provincie in de categorie der Kampioenen.  

De reeksen van 2e en 3e Provinciale U17, U15, U13 (4-4) en U11 (3-3), U11 (2-2(2b)), U11 (2-2(4)) 
leveren bij Kerst de Herfstkampioenen en na de 2e ronde de kampioenen van hun respectievelijke 
reeksen.  

e. De Jeugdcompetitieleider kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in het competitiereglement 
indien dit noodzakelijk is om een goed verloop van de competitie te vrijwaren. Deze wijzigingen 
worden per mail meegedeeld aan de jeugdverantwoordelijken en de secretarissen van de betrokken 
clubs en worden gepubliceerd op de website van Volley Limburg.  

f. Uitzondering voor één wedstrijd:  

Wanneer er net voor een wedstrijd vastgesteld wordt dat er niet kan gespeeld worden volgens het 
normale competitiereglement (Omwille van te weinig spelers wegens kwetsuur, ziekte, examen, …) 
proberen we deze wedstrijd toch te spelen. Dit door bv te spelen met spelers die te oud zijn of van 
het andere geslacht of van de tegenstander. 

*Iedereen die speelt moet lid zijn van Volley Vlaanderen.  

Het is verplicht dit wel te melden op het wedstrijdblad in het vak “Opmerkingen”. De 
Jeugdcompetitieleider zal een forfait uitspreken = 0 punten voor de ploeg die ff geeft en het 
maximum aantal punten voor de tegenstander. In, dit geval wordt de boete NIET toegepast. 

Indien niet vermeld in het vak “Opmerkingen” is het een forfait MET boete (F13). Elke ploeg kan deze 
regel slechts 2 keer voor en 2 keer na Kerst (= 1e en 2e ronde) toepassen Bij een 3e keer voor of na 
Kerst wordt de ploeg uit competitie genomen. (F7) De behaalde punten tegen deze ploeg vallen dan 
ook weg in de ranking. 

 

Artikel 12: AFWIJKINGEN BETREFFENDE DE JEUGDCOMPETITIE 
 
a. AFWIJKING VAN DE VOLWASSENENCOMPETITIE 
In tegenstelling tot de puntentelling van de volwassenencompetitie gaat de ranking in de 
jeugdcompetitie als volgt: 
We streven ernaar om 5 sets te spelen met een minimum van 4. 
4-0, 3-1, 0-4 en 1-3 = 3 punten voor de winnaar en 0 punten voor de verliezer. 
3-2 en 2-3 = 2 punten voor de winnaar en 1 punt voor de verliezer. 
Forfait = 0 punten en een boete. 
 
b. AFWIJKINGEN VAN DE INTERNATIONALE SPELREGELS 
Bij 4-0, 0-4, 3-1 en 1-3 is de wedstrijd gedaan. 
We vragen bij bovenstaande uitslag met aandrang toch een 5e set te spelen. Deze moet enkel qua 
opstelling en wissels op het wedstrijdblad.  Punten tot 15 of 25 in onderling overleg. 
Bij 2-2 wordt de korte set tot 15, 2 punten verschil gespeeld. Deze 5e set moet wel in de uitslag 
opgenomen worden.  
 
6.3.2.  Er mag gewisseld worden volgens de Internationale spelregels (6 wissels per set) en dit in alle 
jeugdcategorieën.  
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OPSLAGVOLGORDE : (geldend in jeugdcompetitie bij 1e , 2e en 3e Provinciale U15, U13 (4-4) U11 (3-
3), U11 (2-2(2b)) en U11 (2-2(4)).  
 
Wanneer eenzelfde speler driemaal achter elkaar op de opslagpositie blijft staan en de ploeg scoort, 
wordt er binnen de serverende ploeg eenmaal doorgedraaid en zal de volgende speler opslaan. 
Indien de opslaggever gewisseld wordt, tellen de door deze speler reeds gemaakte opslagbeurten 
mee om het maximaal aantal van 3 te bekomen alvorens door te draaien. 
 
*De regel vervalt bij de U17 en in ronde 2 bij “1e Provinciale A” (1PA) in alle jeugdcategorieën. Hier 
blijft men opslaan zolang de ploeg scoort. 
 
DE LIBERO: 
De U13 (4-4) en U11 (3-3), U11 (2-2(2b)), U11 (2-2(4)) mogen niet spelen met libero.  
-In U17 en U15 mag met libero gespeeld worden, indien men minstens met 7 spelers is.  
-Bij U15 mag het zelfs elke set een andere speler zijn. Bij slechts 7 spelers op het wedstrijdblad mag 
bij blessure van een veldspeler de libero een gewoon wedstrijdtruitje aan trekken en wordt de 
wedstrijd gewoon verder gezet.  
-Bij de U17 is de regel dezelfde als bij de volwassenencompetitie. 
 

COMPETITIE U-13(4-4), U-11(3-3) 

-U11 (3-3)  

Doelgroep: Enkel kinderen die reeds vlot met 3 volleycontacten kunnen spelen. Hier speelt men 3 
tegen 3 met max 6 spelers op het wedstrijdblad. De drie spelers zijn voorspeler (positie 2, 3 en 4). Er 
is geen achterspeler. De speler op positie 2 is opslaggever.   

-U13 (4-4)  

Bij de U13 (4-4) speelt men 4 tegen 4 met max 8 spelers op het wedstrijdblad. De drie aan het net 
geplaatste spelers zijn de voorspelers (positie 2, 3 en 4). De vierde speler die aan de opslag staat, is 
achterspeler (positie 1). Bij opslag van de tegenpartij dient de achterspeler (positie 1) zich achter 1 
van de 3 voorspelers te bevinden. 

De scheidsrechter dient eventuele verschillen, tussen de gegevens op een jeugddeelnemerslijst met 
de vergunning en/of het identiteitsbewijs van een deelnemer alsook onvolledigheden, te vermelden 
op het wedstrijdblad.  

 

Artikel 13.1: U11 (4) en(2B). 
 
Doelstelling: aandacht voor techniek, dynamiek en spelvreugde. Opslagwedstrijden vermijden en de 
kinderen leren spelen met 3 volleybalcontacten. Bijleren = Winnen 
 
Spelniveau  Vorm 4:  
o Volleybaltechniek o Vangen-werpen (2 seconden regel=brandende bal) o Volleybaltechniek 3 
verplichte balcontacten   
Vorm 2B:  



Goedgekeurd door het bestuursorgaan van Volley Limburg op 22 april 2021 
 

o Volleybaltechniek o Volleybaltechniek o Volleybaltechniek 
 
 
Opslag: 
Maximum 3 opslagen. De eerste 2 opslagen zijn verplichte onderhands. De 3de opslag mag (maar 
moet niet) bovenhands. Wanneer bovenhands opslaan tijdens de wedstrijd? Als het kind, op training, 
75% bovenhandse opslagen correct kan uitvoeren. 
 Opslag Vorm 4  : 
1ste opslag onderhands vanaf 4,5m of 6m  2de opslag onderhands vanaf 4,5m of 6m  3de opslag 
onderhands vanaf 4,5m of 6m-of Bovenhands vanaf 6 meter 
  Opslag 2B  : 
1ste opslag onderhands vanaf 6m  2de opslag onderhands vanaf 6m  3de opslag onderhands of 
bovenhands vanaf 6m 
 
Doelgroep U11:  
Voor kinderen van 9-10jaar.  
Vorm 4:Voor kinderen die receptie kunnen maar nog niet tot 3 volleybalcontacten komen.  
2b:Deze kinderen kunnen regelmatig met 3 volleybalcontacten spelen. 
In november is er de mogelijkheid om de ploeg een spelniveau hoger in te schrijven. Van vorm 4 naar 
2b of van 2b naar U11 3-3. 
Bal:  
Bal nr. 5 210 gram Veld: 4,5 x 12 meter Antenne om 2 velden te scheiden. Nethoogte: 2,10 meter 
Coaching: 
De coach mag vrij rondlopen buiten het terrein. Bij stilstaand fases mag hij op het terrein komen om 
de kinderen te begeleiden. 
Scheidsrechter:  
Voor iedere wedstrijd dient er een scheidsrechter te zijn. Dus 2 x scheidsrechter om een goed 
wedstrijdverloop te hebben. Jeugdscheidsrechter, ouders of  speler van 14 jaar of ouder. 
Puntentelling =  2 x scorebord (puntenkaart met wasknijper is voldoende) 
Spelers: 
Een ploeg bestaat uit minstens 4 spelers (2x2), die je onderverdeeld in een groep A en B. Tip: vermijd 
het vormen van een sterk en zwak groepje. 
Wedstrijdverloop: 
Er worden 2 wedstrijden (2 tegen 2) tegelijk gespeeld van 2 sets tot 25. Daarna wisselen van 
tegenstander.  Na de eerste wedstrijd mag er niet meer gewisseld worden van groep A naar groep B. 
Wedstrijd 1(2 sets tot 25) A-thuis  / A-bezoekers B-thuis / B-bezoekers 
Wedstrijd 2(2 sets tot25) A-thuis  / B-bezoekers B-thuis / A-bezoekers 
Time out 2 time-outs per set per ploegje. 
 
Wissels: 
Indien er reserve spelers zijn verplichte wissel om de 4 punten. (bv. X1 en X2 staan op het plein, X3 
komt na 4 gespeelde punten in voor X1, na 4 puntenkomt wisselt X1 met X2. Wissels hoeven niet 
aangevraagd te worden, wisselen zoals Libero) Zo kan iedereen continu spelen. 
Klassement: 
Elke gewonnen set is een punt voor de ploeg. 
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Artikel 13.2: Start2Volley 4-4 (2-2) 

Doelgroep: 
Kinderen die starten met volleybal. 1ste jaar Kinderen ouder dan 13 jaar 
 
Opslag: 
Maximum 3 opslagen De eerste 2 opslagen zijn verplichte onderhands. De 3de opslag mag (maar 
moet niet) bovenhands. Wanneer bovenhands opslaan tijdens de wedstrijd? Als het kind, op training, 
75% bovenhandse opslagen correct kan uitvoeren.  1ste opslag onderhands vanaf 7m  2de opslag 
onderhands vanaf 7m  3de opslag onderhands vanaf 7m of Bovenhands vanaf 7 meter 
Bal:  
Bal nr. 5 260–280 gram 
Veld (2-2): 4,5 x 14 meter Antenne om 2 velden te scheiden. 
Veld (4-4): 7 x 14 meter 
Nethoogte: 2,14 meter 
Coaching: 
De coach mag vrij rondlopen buiten het terrein. Bij stilstaand fases mag hij op het terrein komen om 
de kinderen te begeleiden. 
Scheidsrechter: 
Voor iedere wedstrijd dient er een scheidsrechter te zijn. Dus 2 x scheidsrechter om een goed 
wedstrijdverloop te hebben. Jeugdscheidsrechter, ouders of  speler van 14 jaar of ouder. 
Puntentelling =  2 x scorebord (puntenkaart met wasknijper is voldoende) 
Spelers: 
Een ploeg bestaat uit minstens 4 spelers (2x2), die je onderverdeeld in een groep A en B. Tip: vermijd 
het vormen van een sterk en zwak groepje. 
Wedstrijdverloop: 
Er worden 2 wedstrijden (2 tegen 2)  tegelijk gespeeld van 2 sets tot 25. Na deze wedstrijd schakelen 
we over naar wedstrijd 4-4 
Wedstrijd 1(2 sets tot 25) A-thuis  / A-bezoekers B-thuis / B-bezoekers 
Wedstrijd 2(2 sets tot 25) A-thuis  / B-bezoekers 
Time out: 2 time-outs per set per ploegje. 
 
Wissels: 
Indien er reserve spelers zijn verplichte wissel om de 4 punten. 
Klassement: 
Elke gewonnen set is een punt voor de ploeg. 
 
 

Artikel 13.3: Start2Volley2-2 vorm4 

Doelgroep: 
Kinderen die starten met volleybal. 1ste jaar Kinderen ouder dan 11 jaar 
Voor kinderen die receptie kunnen maar nog niet tot 3 volleybalcontacten komen. 
Doelstelling Start2Volley met aandacht voor techniek, dynamiek en spelvreugde. Opslagwedstrijden 
vermijden en de kinderen leren spelen met 3 volleybalcontacten. Bijleren = Winnen 
Spelniveau  Vorm 4: 
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o Volleybaltechniek o Vangen-werpen (2 seconden regel=brandende bal) o Volleybaltechniek  
3 verplichte balcontacten 
 
Opslag: 
Maximum 3 opslagen De eerste 2 opslagen zijn verplichte onderhands. De 3de opslag mag (maar 
moet niet) bovenhands. Wanneer bovenhands opslaan tijdens de wedstrijd? Als het kind, op 
training,75% bovenhandse opslagen correct kan uitvoeren. 
 

 Vorm 4  : 

1ste opslag onderhands vanaf 4,5m of 6m  2de opslag onderhands vanaf 4,5m of 6m  3de opslag 
onderhands vanaf 4,5m of 6m-of Bovenhands vanaf 6 meter 
Bal: Bal nr. 5 210 gram 
Veld: 4,5 x 12 meter Antenne om 2 velden te scheiden. 
Nethoogte: 2,10 meter 
Coaching: 
De coach mag vrij rondlopen buiten het terrein. Bij stilstaand fases mag hij op het terrein komen om 
de kinderen te begeleiden. 
Scheidsrechter: 
Voor iedere wedstrijd dient er een scheidsrechter te zijn. 
Dus 2 x scheidsrechter om een goed wedstrijdverloop te hebben. Jeugdscheidsrechter, ouders of  
speler van 14 jaar of ouder. Puntentelling =  2 x scorebord (puntenkaart met wasknijper is voldoende) 
Spelers: 
Een ploeg bestaat uit minstens 4 spelers(2x2), die je onderverdeeld in een groep A en B. Tip: vermijd 
het vormen van een sterk en zwak groepje. 
Wedstrijdverloop: 
Er worden 2 wedstrijden (2 tegen 2)  tegelijk gespeeld van 2 sets tot 25. Daarna wisselen van 
tegenstander.  Na de eerste wedstrijd mag er niet meer gewisseld worden van groep A naar groep B. 
Wedstrijd 1(2 sets tot 25) A-thuis  / A-bezoekers B-thuis / B-bezoekers 
Wedstrijd 2(2 sets tot 25) A-thuis  / B-bezoekers B-thuis / A-bezoekers 
Time out 2 time-outs per set per ploegje. 
Wissels: 
Indien er reserve spelers zijn verplichte wissel om de 4 punten. (bv. X1 en X2 staan op het plein, X3 
komt na 4 gespeelde punten in voor X1, na 4 punten komt wisselt X1 met X2. Wissels hoeven niet 
aangevraagd te worden, wisselen zoals Libero) Zo kan iedereen continu spelen. 
 
Klassement: 
Elke gewonnen set is een punt voor de ploeg. 
 

Artikel 14: Start2Volley U11 2-2 Tornooi 

Per regio 1-2 tornooien per maand organiseren. Op 3 volleybalvelden een tornooi met max 24 
ploegen organiseren. Op 1 veld kunnen 4 ploegen tegelijk spelen. 
Regio’s worden opgedeeld afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 
Doelstelling Het zijn opleidingstornooien met aandacht voor techniek, dynamiek en spelvreugde. 
Ieder tornooi wordt er ook een slag spel gespeeld. (te bepalendoor organiserende club) 
Startende jeugdvolleyballers ouder dan 11 jaar ook spelgelegenheid bieden. Om zo te werken naar 
een hoger niveau en later mee te laten spelen met hun leeftijdsgenoten. 
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Spelniveaus: 
 Vorm 2: o Vangen-werpen o Vangen-werpen o Volleybaltechniek o Verplicht 3 contacten o 
Verplichte na-actie 
 Vorm 3: o Vangen-werpen o Volleybaltechniek o Volleybaltechniek o Verplicht 3 contacten o 
Verplichte na-actie 
Opslag: 
De keuze van de opslag kan erg bepalend zijn voor de dynamiek van het spel. Het aantal opslag 
fouten en opslag winners moeten beperkt blijven. De trainers bepalen het type opslag, afhankelijk 
van het niveau. OPTIES: - 3 passenspel en overspelen - Vriendelijke opgooi - Onderhandse opslag - 
Trainers bepalen afstand tot het net voor de opslag. 
Leeftijd: 
 U11 of ouder voor beginnende jeugdvolleyballers. Kinderen moeten kunnen vangen en werpen. 
Bal: Bal nr. 5-210 gram 
 
Klassement:  
Iedere speler heeft een wedstrijdkaart. Hier worden de uitslagen op genoteerd. 3 punten gewonnen 
spel 2 punten gelijk spel 1 punt verloren spel of Werken met stickertjes bv. smiley 
 
Duur:  
Te bepalen door organiserende club (max. 2uur) 1x 7min +/-5 wedstrijdjes per ploeg +  2 x slagspel 
 
 

Artikel 15: Start2Volley 1-1 Tornooi 

Speelwijzen worden in het begin van het seizoen meegedeeld 

 

Artikel 16: NETHOOGTE EN TERREINAFMETINGEN: 

De nethoogten voor de verschillende leeftijdscategorieën zijn als volgt: 
 
Jongens: 
U-17: 2,35 m. 
U-15: 2,24 m. 
U-13: 2,18 m. 
U-11:  2,10 m. 
 
Meisjes: 
U-17: 2,18 m. 
U-15: 2,14 m. 
U-13: 2,10 m. 
U-11: 2,10 m. 
 
Een terrein met volgende afmetingen aan iedere kant van het net: 
 
U-17: 9m op 9m 
U-15: 9m op 9m 
U-13: 7m op 7m 
U-11: (3-3): 6m op 6m 
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U-11 (2-2): 4.5m op 6m 
Artikel 17: IPJOT, selectie, ed. 

a. Een opgeroepen speler is verplicht deel te nemen aan een IPJOT. Wanneer er in een club (Op welk 
niveau dan ook.) een competitie of bekerwedstrijd is (Uit of thuis) waar de opgeroepen speler aan 
deelneemt, dan heeft de club het recht deze wedstrijd gratis te verplaatsen. Een speler doet dus al 
het mogelijke om zich vrij te houden voor een IPJOT. Hier komt de club steeds op de tweede plaats ! 
b. Op deze IPJOT-tornooien is de directe winst (= winnen van wedstrijden) ondergeschikt aan de 
opleiding. Beter goed spelen en verliezen, dan slecht spelen en winnen. Goed spelen én winnen is 
uiteraard de max. 

c. Wedstrijden van de club die samenvallen met de selectietrainingen krijgen steeds voorrang. 

*Toch dringen we er op aan overlappingen van wedstrijden in de club met het selectiemoment van 
de speler zoveel mogelijk te vermijden. Op deze manier ontneem je je speler geen 
ontwikkelingskansen. Het gaat hier om slechts een 10-tal zaterdagen ongeveer om de twee weken 
voor de jeugdreeksen U13 en sporadisch U15. Gelieve, indien je een selectiespeler van geboortejaar 
2008, 2009 en 2010 hebt voor deze reeksen geen wedstrijden te plannen op de selectiezaterdagen 
voor 13u ! 

 d. Wanneer een speler niet kan komen trainen in bovenstaand geval of een andere geldige reden 
moet hij dit steeds melden. 3 X niet afgemeld = deselectie. 
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