
Opfrissing competitie 1PA ! (11 februari 2022) 

 

Op het ogenblik lopen de competities 1PA voor: 

1PAJU17 

1PAMU13 

1PAMU11 

Zij komen uit een enkele reeks uit de 1e ronde en spelen (Met een bonus 

uit de 1e ronde) dus een competitie voor de titel van “Kampioen van 

Limburg” en het daaraan verbonden ticket voor de Vlaamse eindronden in 

de categorie van de kampioenen.  

1PAMU17 

1PAMU15 

Zij komen uit meerdere reeksen uit de 1e ronde en zijn gestart met een 

reset op 0 punten in een korte competitie in de 2e ronde. Na de competitie 

spelen zij de kruisfinales op 2 en/of 3 april: de 1e tegen de 4e en de 2e 

tegen de 3e. De 1e en de 2e spelen thuis. De winnaars van de kruisfinales 

spelen op 23 april op neutraal terrein (Sporthal Helchteren) de finale. De 

winnaar van die finale is “Kampioen van Limburg” en krijgt het daaraan 

verbonden ticket voor de Vlaamse eindronden in de categorie van de 

kampioenen. 

 

Voor de bovenvermelde jeugdreeksen betekent dat dat de bekerwinnaar 

speelt in de Vlaamse eindronden in de categorie van de bekerwinnaars. 

(De verliezende bekerfinalist speelt dus géén Vlaamse eindronden !) 

 

Voor de overige jeugdreeksen JU15, JU13 en JU11 speelt de bekerwinnaar 

in de Vlaamse eindronden in de categorie van de bekerwinnaars en de 

verliezende finalist in de Vlaamse eindronden in de categorie van de 

kampioenen. 

 

Bij de U19 speelt de bekerwinnaar de Vlaamse eindronde in de categorie 

van de bekerwinnaars. De hoogst geklasseerde Limburgse deelnemer aan 

de Champions league speelt de Vlaamse eindronde in de categorie van de 

kampioenen. Indien er geen Limburgse deelnemer in de Champions 

league is bij de U19 speelt de verliezende bekerfinalist de Vlaamse 

eindronden in de categorie van de kampioenen. *Indien de hoogst 



geklasseerde in de Champions league en de bekerwinnaar dezelfde zijn 

mag deze ploeg zelf kiezen of ze aantreden in de Vlaamse eindronden in 

de categorie van de bekerwinnaars of in de categorie van de kampioenen. 

De verliezende bekerfinalist speelt dan automatisch in de overblijvende 

categorie van de eindronden. 

 

Veel succes ! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Peter Schepers 

Jeugd en Selectie Volley Limburg 

Namens de jeugdcommissie 

 

 

 

 

 

 


