REGLEMENT-DRAAIBOEK
BEKERTORNOOIEN VOLLEY Limburg
voor MJU11 (3-3), MJU13 (4-4), MJU15, MJU17 en MJU19
voor het seizoen 2021-2022
1. Doelstellingen van de bekertornooien De Limburgse U11 (3-3), U13 (4-4), U15, U17 en U19-jeugdploegen meer
speelgelegenheid op niveau aan te bieden.
Daarbij ook de ploegen die in aanmerking komen om de provincie te
vertegenwoordigen,
op de Jeugdkampioenschappen en Jeugdbeker Volley Vlaanderen, extra
mogelijkheden
te bieden. Dit om binnen de eigen provincie meer spelervaring op te doen en zodanig
beter voorbereid naar de Vlaamse Eindrondes te gaan.

Overzicht Volley-Limburg-Volley-Vlaanderen jeugdeindronde 2020 - 2021
nethoogte

nethoogte

Categorie

Geboortejaren

Wedstrijd
vorm

Veld
afmeting

Jongens

Meisjes

Balkeuze

Gewicht
Gram

U19

2003-2004

6-6

9 x 18

2.43

2.24

Nr 5

270

U17
U15

2005-2006

6-6

9 x 18

2.35

2.18

Nr 5

270

2007-2008

6-6

9 x 18

2.24

2.14

Nr 5

270

2009-2010

4-4

7 x 14

2.18

2.10

Nr 5

270

2011-2012

3- 3

6 x 12

2.10

2.10

Nr 5

270

U13 (4-4)
U11 (3-3)

2. Planning en verloop van de bekertornooien
2.1.1 De planning van de tornooien is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en
beschikbare locaties.
Naargelang het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid van sporthallen wordt er al
dan niet een kwalificatietornooi ingericht.
Bij voldoende inschrijvingen spelen we in alle categorieën 4 tornooien.
*Tijdens het 4e tornooi wordt er gespeeld voor een plaats in de finale bij Pasen. De
eerste twee spelen deze finale !

De U13 (4-4) en indien van toepassing de U17 spelen (Tijdens de tornooien) op
zaterdag.
De U11 (3-3) (en) de U15 en indien van toepassing de U19 spelen (Tijdens de
tornooien ) op zondag.
Indien er in een ronde onvoldoende sporthallen op de zaterdag of de zondag
beschikbaar
zijn kan hierin een verschuiving naar de andere dag in hetzelfde weekend worden
De finales worden gespeeld op paaszaterdag en paasmaandag.
2.1.2 Tornooischema:
Kwalificatie:
Zaterdag 6/11/21:
MU13:
Sint-Truiden (3) 3 poules (A-B-C)
Ellikom (1) 2 poules (G-H)
Lanaken (2) 3 poules (D-E-F)
MU17:
Tongeren (2) 3 poules (B-C-F)
Kortessem (3) 2 poules (A-H)
Genk (2) 3 poules (D-E-G)
JU13:
Stevoort (2) 2 poules (A-C)
VTss (2) 1 poule (B)
JU17: Geen kwalificaties !
Zondag 7/11/21:
MU11:
Stevoort (3) 2 poules (A-B)
Achel (2) 1 poule (C)
MU15:
Kortessem (3) 2 poules (A-B)
As (3) 2 poules (C-D)
Kinrooi (3) 2 poules (E-F)
MU19:
Sint-Truiden (2) 2 poules (A-B)
DVH (2) 1 poule ( C)
Ellikom (1) 1 poule (D)
JU11:
Géén kwalificaties !
JU15:
Lanaken (2) 2 poules (AB)
Stalvoc (1) 1 poule (C)
JU19:
Genk (3) 2 poules (A-B)

Tornooi 1:
Zaterdag 8/1/22:
MU13:
Sint-Truiden (2) 2 poules (A-B)
Kortessem (2) 2 poules (C-D)
MU17:
Kortessem (3) 2 poules (A-B)
Ellikom (1) 1 poule (D)
Lanaken (2) 1 poule ( C)
JU13
Lanaken (2) 1 poule (A)
JU17 :
Genk : (3) 2 poules (A-B)
Zondag 9/1/22:
MU11:
Kortessem (3) 2 poules (A-B)
Stevoort (2) 1 poule ( C)
MU15:
Sint-Truiden (2) 1 poule (A)
As (3) 2 poules (C-D)
HVC (2) 1 poule (B)
MU19:
Achel (2) 1 poule (A)
As (2) 1 poule (B)
JU11:
/
JU15:
Géén wedstrijden !
JU19 :
Stalvoc (2) 1 poule (A)
Lanaken (2) /
Tornooi 2:
Zaterdag 5/2/22:
MU13:
Sint-Truiden (2) 1 poule (A)
DVH (2) 1 poule (B)
Kortessem (2) 1 poule ( C)
Stevoort (2) 1 poule (D)
MU17: 1/8e finale rechtstreekse uitschakeling !
JU13 :
Ham (2) 1 poule (B)
Lanaken (2) 1 poule (A)
JU17: 1/4e finale rechtstreekse uitschakeling !

Zondag 6/2/22:
MU11:
Stevoort (2) 1 poule (A)
Genk (3) 2 poules (B-C)
MU15:
Sint-Truiden (2) 2 poules (A-B)
Kortessem (3) 3 poules (C-D-E)
DVH (1) 1 poule (F)
MU19 : Géén wedstrijden !
JU11: Stalvoc (2) 2 poules (A-B)
JU15: Runkst DVH 3 poules (A-B-C)
JU19: Kortessem (2) 2 poules (A-B)
Tornooi 3:
Zaterdag 19/2/22:
MU13:
Sint-Truiden (2) /
DVH (2) 1 poule (A)
Kortessem (5) /
Lanaken (2) 1 poule (B)
MU17: 1/4e finales rechtstreekse uitschakeling !
JU13:
Genk (3) 1 poule (A)
Stevoort (2) 1 poule (B)
JU17: 1/2e finales heenwedstrijd !
Zondag 20/2/22:
MU11:
Stevoort (1) 1 poule (A)
Achel (1) 1 poule (B)
DVH (1) 1 poule C
MU15:
Sint-Truiden (1) 1 poule (A)
DVH (1) 1 poule (B)
Kortessem (2) 2 poules (C-D)
As (1) 1 poule ( E)
HVC (1) 1 poule (F)
MU19 : 1/4e finales met rechtstreekse uitschakeling !
JU11:
Stalvoc (2) 1 poule (A)
JU15:
Genk (3) 2 poules (A-B)
JU19: 1/2e finales heenwedstrijd !
Tornooi 4: Final Six/Four

Zaterdag 12/3/22:
MU13:
Tongeren (3) 1 poule (F6)
MU17: 1/2e finales !
JU13:
Genk (3) 1 poule (F4)
JU17: 1/2e finales terugwedstrijd !
Zondag 13/3/22:
MU11:
Stevoort (3) 1 poule (F6)
MU15:
As 1 (3) poule (F6)
MU19: 1/2e finales !
JU11:
Lanaken (2) 1 poule (F4)
JU15:
Kinrooi (3) 1 poule (F6)
JU19: 1/2e finales terugwedstrijd !
Finales: op 16 en 18 april 2022 te Tongeren !!

2.1.3 Aantal ploegen Kwalificatie en Tornooien.
Categor Kwalificatie Tornooi 1
ie
MU11
15
14
MU13
24
16
MU15
JU11
JU13
JU15
MU17
MU19
JU17
JU19

26
10
9
27
15
8

19
4
17
10
8
5

2.1.4 Wie valt wanneer af ?

Tornooi 2

Tornooi 3

Tornooi 4

9
16
18
6
8
9
1/8e
1/4e
6

6
8
12
4
6
6
1/4e
1/4e
1/2e H
1/2e H

4
6
6
4
4
4
1/2e
1/2e
1/2e T
1/2e T

A.Meisjes:
Kwalificatie :
MU19:
15 ploegen in 1 poule van 3 en 3 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerstes van elke poule gaan naar de 1/4e finale en spelen thuis !
De rest kwalificeert zich voor Tornooi 1
MU17:
27 ploegen in 5 poules van 3 en 3 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen tegen elkaar.
De eerstes van elke poule gaan naar de 1/8e finale en spelen thuis !
De rest kwalificeert zich voor Tornooi 1.
MU15:
26 ploegen in 4 poules van 4 en 2 poules van 5.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerstes van elke poule gaan naar Tornooi 2.
De rest kwalificeert zich voor Tornooi 1.
MU13:
24 ploegen in 8 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste van elke poule gaat naar Tornooi 2.
De rest van elke poule gaat naar Tornooi 1, herkansing !
MU11:
15 ploegen in 3 poules van 5.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
Iedereen gaat door naar Tornooi 1 !
Tornooi 1:
MU19:
10 ploegen in 1 poule van 4 en 2 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerstes van elke poule gaan naar de 1/4e finale en spelen uit !
De tweedes spelen aansluiten een driehoektornooi. De winnaar krijgt de laatste
uitwedstrijdplaats in de 1/4e finale.
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
MU17:
17 ploegen in 1 poules van 5 en 3 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan naar de 1/8e finale en spelen uit !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !

MU15:
19 ploegen in 3 poules van 5 en 1 poule van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste drie van elke poule gaat door.
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
MU13:
16 ploegen in 4 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan door naar Tornooi 2 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
MU11:
14 ploegen in 2 poules van 5 en 1 poule van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste drie van elke poule gaan door naar Tornooi 2 !
De rest van elke poule valt af en verdwijnt uit de beker !
Tornooi 2:
MU19:
Géén wedstrijden !
MU17:
1/8e finales !
MU15:
18 ploegen in 6 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan door naar tornooi 3 !
De rest verdwijnt uit de beker !

MU13:
16 ploegen in 4 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee gaan door naar Tornooi 3.
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
MU11:
9 ploegen in 3 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De laatste van elke poule verdwijnt uit de beker !
De rest gaat naar Tornooi 3 !
Tornooi 3:
MU19:
1/4e finales !

MU17:
1/4e finales !
MU15:
18 ploegen in 3 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van de poules gaan naar Tornooi 4 = Finale 6 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
MU13:
8 ploegen in 2 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste drie van elke poule gaan door naar Tornooi 4 = Finale 6 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
MU11:
6 ploegen in 2 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste 2 van elke poule gaan door naar Tornooi 4 = Finale 4 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
Tornooi 4 (Finale 4):
1 poule van 4.
Iedereen per poule speelt tegen iedereen !
De eerste twee spelen de finale bij Pasen.
MU17-MU19
1/2e finales.

B.Jongens:
Kwalificatie:
JU19:
8 ploegen in twee poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste van elke poule gaat naar Tornooi 2.
De rest kwalificeert zich voor Tornooi 1 !
JU17:
Géén kwalificaties !
JU15:
9 ploegen in 3 poules van 3.

De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
Iedereen gaat naar Tornooi 2 !
JU13:
10 ploegen in 2 poules van 3 en 1 poule van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan door naar Tornooi 2 !
De rest gaat naar Tornooi 1, herkansing !
JU11:
Géén kwalificaties !
Tornooi 1:
JU19:
5 ploegen in 1 poule van 5.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De laatste valt af en verdwijnt uit de beker !
De rest kwalificeert zich voor Tornooi 2 !
JU17:
8 ploegen in 2 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan naar de 1/4e finales en spelen hier thuis !
De derde en vierde van elke poule gaan naar de 1/4e finales en spelen hier uit !
JU15:
Helaas géén Tornooi. Sporthal weggevallen !
JU13:
4 ploegen in 1 poule van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee gaan door naar Tornooi 2 !
De rest valt af en verdwijn t uit de beker !
JU11:
Géén Tornooi 1 !!
Tornooi 2:
JU19:
6 ploegen in 2 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De laatste van elke poule valt af en verdwijnt uit de beker !
De eerste van elke poule gaat naar de heenwedstrijd van de 1/2 e finale en
speelt thuis !
De tweede van elke poule gaat naar de heenwedstrijd van de 1/2e finale en
speelt uit !

JU17:

1/4e finales !
JU15:
3 ploegen in 1 poule van 3.
De ploegen van de poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van de poule gaan door naar Tornooi 3 !
De laatste valt af en verdwijnt uit de beker !

JU13:
8 ploegen in 2 poules van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste drie van elke poule gaan door naar Tornooi 3 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
JU11:
9 ploegen in 3 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan naar Tornooi 3 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
Tornooi 3:
JU19:
1/2e finales heenwedstrijden !
JU17:
1/2e finales heenwedstrijden !
JU15:
6 ploegen in 2 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee van elke poule gaan door naar Tornooi 4 = Finale 4 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !

JU13:
6 ploegen in 2 poules van 3.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee gaan door naar Tornooi 4 = Finale 4 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !
JU11:
4 ploegen in 1 poule van 4.
De ploegen van elke poule spelen een keer tegen elkaar.
De eerste twee gaan door naar Tornooi 4 = Final-4 !
De rest valt af en verdwijnt uit de beker !

Tornooi 4: (Finale 4)

JU19:
Terugwedstrijden van de 1/2e finales !
JU17:
Terugwedstrijden van de 1/2e finales !
JU15:
1 poule van 4.
Iedereen per poule speelt tegen iedereen !
JU13:
1 poule van 4.
Iedereen per poule speelt tegen iedereen !

JU11:
1 poule van 4.
Iedereen per poule speelt tegen iedereen !
*De eerste twee spelen de finale bij Pasen.

2.2 Spelwijze en afspraken.

2.2.1.Kwalificatietornooien.
2.2.1.1.MU19-MU17
-Sets:
2 sets, start op 0-0, tot 15 ! Wie 15 haalt, met minstens 2 punten verschil, heeft
gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een extra set ! Beginstand 8-8 ! Wie 15 haalt, met 2
punten verschil, heeft gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
2 time outs per set, 1 TO in de de TB !
4 wissels per set, 1 wissel in de TB !
-Opslag:
Zelfde persoon zolang het team blijft scoren.
-Libero:
Er mogen er 2 op het blad staan. (Regels volwassenen)
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel. (**De 88 van de extra set telt niet mee, want zijn GEEN GEMAAKTE punten !) (bvb: A-B:
15-14, 11-15, 9-15 = 27-44 heeft B gewonnen)
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in
het tornooi ! (1)= zonder de TB’s !!

2.2.1.2.MU15-MU13-MU11
-Sets:
2 sets, start op 0-0, tot 15 ! Wie 15 haalt, met minstens 2 punten verschil, heeft
gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een extra set ! Beginstand 8-8 ! Wie 15 haalt, met 2
punten verschil, heeft gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
1 time out per set, ook de TB !
4 wissels per set, 1 wissel in de TB !
-Opslag:
Doordraaien na 3 keer punt op rij gewonnen.
-Libero:
NIET toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel. (**De 88 van de extra set telt niet mee, want zijn GEEN GEMAAKTE punten !) (bvb: A-B:
15-14, 11-15, 9-15 = 27-44 heeft B gewonnen)
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in
het tornooi ! (1)= zonder de TB’s !!

2.2.1.3.JU19

-Sets:
2 volwaardige sets !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een volwaardige extra set !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
2 time outs per set !
6 wissels per set !
-Opslag:
Zelfde persoon zolang het team blijft scoren.
-Libero:
Er mogen er 2 op het blad staan. (Regels volwassenen)
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.1.4.JU15-JU13

-Sets:
Naar 2 volwaardige winnende sets !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een volwaardige extra set !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
2 time outs per set !
6 wissels per set !
-Opslag:
Doordraaien na 3 keer punt op rij gewonnen.
-Libero:
U15: Mag iedere set een ander zijn.
U13: NIET toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.2.Tornooi 1.

2.2.2.1.MU19-MU17-MU15-MU13-MU11-JU19-JU17-JU13
-Sets:
2 sets, start op 0-0, tot 15 ! Wie 15 haalt, met minstens 2 punten verschil, heeft
gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een extra set ! Beginstand 8-8 ! Wie 15 haalt, met 2
punten verschil, heeft gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 1 time out nemen per set, ook in de TB !
Er mogen 4 wissels per set, 1 wissel in de TB !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
U11-U13: NIET toegestaan !
U15: Mag elke wedstrijd een andere speler zijn !
U17-U19: Er mogen er twee op het blad staan. (Regels volwassenen)
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel. (**De 88 van de extra set telt niet mee, want zijn GEEN GEMAAKTE punten !) (bvb: A-B:
15-14, 11-15, 9-15 = 27-44 heeft B gewonnen)
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.2.2.JU15

-Sets:
Naar 2 volwaardige winnende sets !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een volwaardige extra set !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 2 time outs nemen per set !
Er mogen 6 wissels per set !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
Mag elke wedstrijd een andere speler zijn !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.3.Tornooi 2.
2.2.3.1.MU13-MU11

-Sets:
2 sets, start op 0-0, tot 15 ! Wie 15 haalt, met minstens 2 punten verschil, heeft
gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een extra set ! Beginstand 8-8 ! Wie 15 haalt, met 2
punten verschil, heeft gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 1 time out nemen per set, ook de TB !
Er mogen 4 wissels per set, 1 wissel in de TB !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
U11-U13: NIET toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel. (**De 88 van de extra set telt niet mee, want zijn GEEN GEMAAKTE punten !) (bvb: A-B:
15-14, 11-15, 9-15 = 27-44 heeft B gewonnen)
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.3.2.MU15-JU19-JU11
-Sets:

2 volwaardige sets !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een volwaardige extra !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 2 time outs nemen per set !
U15: Er mogen 6 wissels per set !
U11: Er mogen 3 wissels per set !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
U19: Er mogen er twee op het blad staan. (Regels volwassenen)
U15: Mag elke wedstrijd een andere speler zijn !
U11: NIET toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.3.3.JU15-JU13
-Sets:

2 volwaardige winnende sets !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 2 time outs nemen per set !
Er mogen 6 wissels per set !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
U15: Mag iedere set een ander zijn !
U13: Niet toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.4.Tornooi 3.
2.2.4.1.MU13-MU11-JU15

-Sets:
2 sets, start op 0-0, tot 15 ! Wie 15 haalt, met 2 punten verschil, heeft gewonnen.
Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een extra set ! Beginstand 8-8 ! Wie 15 haalt, met 2
punten verschil, heeft gewonnen. Wordt het 16-16, is het volgende punt beslissend !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 1 time out nemen per set, ook de TB !
Er mogen 4 wissels per set, 1 wissel in de TB !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
U15: Mag iedere set een andere speler zijn !
U11-U13: NIET toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel. (**De 88 van de extra set telt niet mee, want zijn GEEN GEMAAKTE punten !) (bvb: A-B:
15-14, 11-15, 9-15 = 27-44 heeft B gewonnen)
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.2.4.2.MU15-JU11
-Sets:

2 volwaardige sets !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een volwaardige extra !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 2 time outs nemen per set !
U15: Er mogen 6 wissels per set !
U11: Er mogen 3 wissels per set !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
U15: Mag elke wedstrijd een andere speler zijn !
U11-U13: NIET toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi
(1)= zonder de TB’s !

2.2.4.3.JU13
-Sets:

2 volwaardige winnende sets !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 2 time outs nemen per set !
Er mogen 6 wissels per set !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
Niet toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.3.1. Spelwijze en afspraken Tornooi 4 (Finale 6) van MU11, MU13, M15:
-Sets:

2 volwaardige sets, start op 0-0. Wie 25 haalt, met 2 punten verschil, heeft
gewonnen. Wordt het 25-25, is het volgende punt beslissend !
Bij 1-1 na 2 sets volgt steeds een extra set ! Beginstand 8-8 ! Wie 15 haalt, met 2
punten verschil, heeft gewonnen. Wordt het 15-15, is het volgende punt beslissend !
Tos voor extra set voor opslag !
-Time out:
Elke ploeg mag 2 TO nemen per set ! 1 TO in TB.
-Wissels:
Er mogen 6 wissels per set, 1 in de TB !
-Opslag:
Blijven staan, zolang de ploeg scoort !
-Libero:
Toegestaan bij U15, wordt aangeduid voor de duur van het tornooi.
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set, ook de extra set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !
Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
(**De 8-8 van de extra set telt niet mee, want zijn GEEN GEMAAKTE punten !)
(bv: A-B: 15-14, 11-15, 9-15 = 27-44 heeft B gewonnen)
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bv:
A-B: 12-15, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het
tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het
tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.3.2. Spelwijze en afspraken Tornooi 4 (Finale 4) van JU11, JU13, JU15:
-Sets:

2 volwaardige winnende sets !
-Time out en wissels:
Elke ploeg mag 2 time outs nemen per set !
Er mogen 6 wissels per set !
-Opslag:
Blijven staan zolang de ploeg scoort !.
-Libero:
Niet toegestaan !
-Punten:
Bij 2-0 of 0-2 = 3 punten winnaar, 0 punten verliezer.
Bij 2-1 of 1-2 = 1 punt per set.
Bij gelijke ranking telt het aantal overwinningen !
Vervolgens telt het aantal overwinningen met 2-0 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal overwinningen met 2-1 !
Nog steeds gelijk ? Telt het aantal nederlagen met 1-2 !
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de overwinnaar van het onderling duel !

Vervolgens telt eerst de som van de gemaakte punten in het onderling duel.
Vervolgens de gemaakte punten in de verliesset van de eerste 2 sets. (bvb: A-B: 1215, 15-11 heeft A gewonnen.)
Nog steeds gelijk ? Telt eerst de som (1) van de gemaakte punten in het tornooi !
Nog steeds gelijk ? Telt de som (1) van de tegen gekregen punten in het tornooi !
(1)=zonder de TB’s !

2.4.1/8e finales-1/4e finales-1/2e finales.
Worden gespeeld als volwaardige wedstrijden met 3 winnende sets.
Bij 2-2 volwaardige TB !

Opslag: Blijven staan zolang de ploeg scoort.
Libero: Regels van de volwassenen.
**Indien de 1/2e finales met heen en terug worden gespeeld en de uitslag in
gewonnen sets is het spiegelbeeld (bv.: 3-1 en 1-3) speelt men aansluitend met
de terugwedstrijd een GOUDEN TB, wie het eerst 15 heeft wint !!

2.5 Nog enkele algemene afspraken.
-Bij aanvang van de wedstrijd krijgt de ploeg die als eerste op het wedstrijdblad staat
de opslag.

De ploeg die als tweede op het wedstrijdblad staat krijgt de keuze met welk merk
(Gala, Mikasa, ed) van bal er wordt gespeeld.
-De eerste ploeg op het wedstrijdblad (Thuisploeg) levert de scheidsrechter voor
deze wedstrijd. (Zie ook 4-4)
2.6 Rangschikking
°Bij algemene gelijkheid wordt de winnaar door loting aangeduid.
Alle andere regels blijven behouden mits ze niet uitdrukkelijk vermeld zijn. (plein,
nethoogte, wissels, enz.)
3. Specifieke bepalingen bij de bekertornooien
3.1. De bekerwinnaars zijn verplicht om deel te nemen aan de jeugdbekereindronde
Volley Vlaanderen.
Indien er voor de U11, U13, U15 en U17 géén 1e Provinciale reeks wordt
ingericht. (Zie competitiereglement)
3.2. De Kwalificatie en de 4 tornooien worden gespeeld volgens de reglementen
zoals vastgelegd door de KLVV Jeugdcommissie in dit draaiboek.
*Overjarige spelers en speelsters zijn niet toegelaten !
3.3. Het aantal ingeschreven ploegen binnen een categorie bepaalt de planning van
het seizoen (zie 2.1).
3.4.1. Enkele afwijkingen van de Internationale Spelregels:
-

Bepalingen om een set of wedstrijd te winnen (zie 2.2, 2.3 en 2.4)

-

Regeling i.v.m time outs tijdens een wedstrijd (zie 2.2, 2.3 en 2.4)
Rankings (zie 2.2 en 2.3)

3.4.2. Nog enkele regels:

-

**U11: De volgorde van opslag dient gerespecteerd te worden, alsook bij de
opslag de posities 2-3-4.

-

**U13: De volgorde van opslag dient gerespecteerd te worden. De posities 23-4 dienen gerespecteerd te worden bij de opslag en bij opslag van de
tegenstander dient de speler op positie 1 zich achter minstens één andere
speler te bevinden. Positie 1 is achterspeler.

4. Richtlijnen voor coaches van deelnemende ploegen
4.1 Administratie

o

o
o
o

Voor aanvang van het tornooi één wedstrijdblad met namenlijst invullen: naam
voornaam – aansluitingsnummer en categorie, evenals het juiste shirtnummer:
afgeven aan KLVV- of plaatselijke tornooiverantwoordelijke
De jeugdbekerlijst kunnen voorleggen en de code invullen op het wedstrijdblad.
Jeugdscheidsrechter meebrengen
Identiteitskaart coach afgeven (Zie ook 4.3)

4.2 Water en ballen
o
Meebrengen van oefenballen (In Genk worden de opwarmingsballen door de
organiserende club geleverd !!)
o
Flessen water: iedere ploeg ruimt na iedere wedstrijd alles op

4.3 Opruimen sporthal en kleedkamers
Iedere ploeg is verantwoordelijk voor de orde in zaal, gangen en kleedkamers.
Gelieve na iedere wedstrijd alles op te ruimen
**De coach geeft samen met het ingevulde wedstrijdblad ook zijn identiteitskaart af.
Deze krijgt hij terug op het einde van zijn sessie na controle van de kleedkamer. (Zie
ook 4.1)
4.4 Coaching
Op het wedstrijdblad dat, dient ingeleverd te worden voor de start van het tornooi,
kunnen een coach en een assistent-coach genoteerd worden.
Coach:
Mag zich rond het veld bewegen (streepjeslijn tot streepjeslijn) en richtlijnen geven
aan de spelers, time-outs vragen en wissels aanvragen.
Hij voert bij geschillen, op een beleefde manier, de communicatie met de
scheidsrechter.
Assistent-coach:
Dient op de bank of stoel plaats te nemen.
Mag met reservespelers praten en gewisselde spelers op de bank bijsturen.
Mag GEEN richtlijnen geven aan de spelers op het veld.
Mag zijn zeg doen tijdens time-outs.
Mag vanop de bank of stoel overleggen met de coach.
*Tijdens TO mogen beiden op het veld om iets uit te leggen.

4.5 Scheidsrechters
(Zie ook 2.4)
Iedere club zorgt voor een jeugdscheidsrechter op ieder tornooi.
De thuisploeg fluit de wedstrijd (eigen fluitje meenemen)

Bij de herkansing, het 4e tornooi en de kruisfinales zijn er officiële
scheidsrechters
*Als de wedstrijd wordt gespeeld zonder scheidsrechter, dan verliest de
ploeg die de scheids moest leveren de wedstrijd met 0-25, 0-25.
5 Richtlijnen voor scheidsrechters en jeugdscheidsrechters
5.1 Spelregels
o
o
o

Time outs, en wissels opvolgen
Technische fouten affluiten: gedragen bal – dubbel Inspelen alleen voor eerste wedstrijd

5.2 Formaliteiten bij een wedstrijd
Het kleine wedstrijdblaadje invullen en laten ondertekenen door de coaches op
het einde van de wedstrijd. Het ingevulde wedstrijdblaadje afgeven op
tornooisecretariaat
Eventuele problemen melden aan de tornooiverantwoordelijke

6. Afspraken:
Voor de tornooistart worden er enkele praktische afspraken gemaakt
➢ Uitleg wedstrijdschema en in het kort de voornaamste reglementen
1. geen gedragen ballen
2. stimuleren van aanval
3. geen dubbele contacten
➢ Waardevolle voorwerpen niet in de kleedkamers laten liggen
➢ Na iedere wedstrijd lege flesjes opruimen en voorziene vuilnisbakken
gebruiken
➢ Na het tornooi kleedkamers ordelijk opruimen
➢ Alleen de coach en eventueel een assistent zitten op de bank langs het
terrein.
➢ Tijdschema stipt naleven
➢ Bij problemen kan de coach zich wenden tot de verantwoordelijke KLVV of
tot de verantwoordelijke van de inrichtende club
➢ Coach en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie ten opzichte van hun
spelers, scheidsrechter, tegenpartij en supporters
➢ Spelers en begeleiders hebben respect voor tegenstanders en
scheidsrechters
➢ Van ouders en supporters wordt er in alle omstandigheden een fair play
houding verwacht.

7. Fair-Play.

Bedenk dat de scheidsrechters vrijwilligers zijn die hun best doen. Zij kunnen fouten
maken. Niemand is feilloos ! Behandel ze fair en beleefd. Grof taalgebruik en
scheldpartijen kunnen we zeker missen.
Dit geldt voor spelers, coaches, assistent-coaches, ouders, supporters en
bestuursleden.
Enkel de coach mag op een beleefde manier uitleg vragen !
Bijlage 1:

