
 
 
 
 
 

REGLEMENT BEKER VAN BELGIE     2016 - 2017 
 
 
 
 
 

Voorafgaande bemerking : alle omschrijvingen inzake personen ( aangeslotene, scheidsrechter, 
coach, afgevaardigde, speler, markeerder, lid, voorzitter, verantwoordelijke, secretaris, 
penningmeester, enz. ) zijn algemene omschrijvingen. Zij betreffen zowel mannelijke als 
vrouwelijke personen. 
 

1. Het Koninklijk Belgisch Volleybalverbond richt de BEKER VAN BELGIË in  voor  
  zowel vrouwen als mannen. Het kan deze geldelijk en publicitair laten   
  steunen door derden. 
 
2. Door de inschrijving voor de competitie is iedere ploeg, automatisch ingeschreven 

voor de Beker van België ( met uitzondering van de TSV ploegen die niet kunnen 
deelnemen aan de Beker ), waarvan de bepalingen en modaliteiten worden 
vastgelegd in dit reglement dat ter beschikking is van de clubs en waarvan zij door 
die inschrijving geacht worden kennis te hebben genomen 

 
3. De statuten en reglementen KBVBV, VVB, AIF, van de BELGISCHE VOLLEYBALLIGA 

VZW vzw en de CND, het nationale competitiereglement evenals de Internationale 
Spelregels zijn van toepassing behoudens afwijkingen en speciale voorzieningen 
opgenomen in onderhavig reglement. Geschillen worden beslecht door de 
nationale competitie/beker leider en zijn commissie.  
Alle briefwisseling i.v.m. het bekerkampioenschap dient gestuurd naar de 
verantwoordelijke bekerleiding, p/a. VVB-secretariaat Beneluxlaan 22, 1800 
Vilvoorde.  

 
4. Enkel spelers welke speelgerechtigd zijn in hun respectievelijke vleugel   
  kunnen met hun club van aansluiting deelnemen aan de wedstrijden. 

  
 Iedere persoon vermeld op het wedstrijdblad legt de in het reguliere   

  kampioenschap voorziene documenten voor aan de     
  scheidsrechter/commissaris. Bij vaststellen van onregelmatige deelname  
  aan de wedstrijd is de bekerleiding gemachtigd de uitslag van de wedstrijd  
  te bepalen. 

 
5. De lijst van ingeschreven ploegen wordt gepubliceerd op de sites van de vleugels en 

het KBVBV. Betwisting dienaangaande dient schriftelijk meegedeeld aan de 
bekerleiding en wel binnen de acht kalenderdagen volgend op publicatie. 

 
 De deelnamekost te betalen door de thuisploeg is vastgelegd op : 
 

Voorronde  € 50,00 
1/32de  finale:  € 50,00              
1/16de finale:  € 50,00            
1/8ste finale :   € 75,00           
1/4de finale :  € 300,00             
1/2de finale :  € 400,00 

    
De club dient telefonisch en per mail bereikbaar op dat organisatorisch elke 
maatregel binnen een redelijke termijn kan worden geregeld. 
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Ingeval van forfait vóór aanvang van de bekercompetitie blijft de deelnamekost 
verworven ten gunste van de vleugel waartoe de club behoort. 

 
6. De structuur van de beker wordt bepaald door de bekerverantwoordelijke. De 

wedstrijden dienen betwist op de data vastgelegd in de bekerkalender. 
Van onderstaande structuur kan afgeweken worden naargelang van het aantal 
inschrijvingen. 
 

  6.1 Mannen : 35 ploegen waarvan 4 reekshoofden welke beschermd  
   zijn in de 1/8ste en 1/4de finales: 

 
Voorronde      8 ploegen van 1ste nationale / Liga B (4 wedstrijden). 

Ploegen uit 1ste nationale spelen thuis. 
 

1/32ste finale 4 winnaars van de voorronde + 16 ploegen van 1ste 
nationale / Liga B (10 wedstrijden). 
Ploegen uit 1ste nationale spelen thuis. Geen voorgift. 

 
1/16de finale 10 winnaars 1/32ste finale (5 wedstrijden). 
  Er wordt gespeeld volgens loting. Geen voorgift. 

 
1/8ste finale 5 winnaars 1/16de finale + 11 ploegen van de LIGA A 

MANNEN (8 wedstrijden). 
  
 Er wordt gespeeld volgens loting. Geen voorgift. 

Ploegen uit 1ste nationale / LIGA B spelen thuis. 
Reekshoofden zijn beschermd en spelen op verplaatsing. 

 
  1/4de  finale 8 winnaars 1/8ste finale (4 wedstrijden). 
    Heen en terug. 
    Er wordt gespeeld volgens loting. Geen voorgift. 
    Reekshoofden zijn beschermd en spelen eerst op verplaatsing. 
 
  1/2de finales 4 winnaars 1/4de finales (2 wedstrijden). 
    Heen en terug. 
    Er wordt gespeeld volgens loting. Geen voorgift. 
 

Finale  2 winnaars 1/2de finales. 
 

Opmerking :  De Belgische Volleyballiga vzw kan in samenspraak met 
bekerleiding afwijking vragen aan de Raad van Bestuur van 
de KBVBV. 

 
6.2 Vrouwen : 23 ploegen waarvan 4 reekshoofden welke beschermd zijn in de 

1/8ste finale. 
 

    1/32 finale 10 ploegen van Liga B (5 wedstrijden). 
 

1/16 finale 5 winnaars 1/32 finale + 3 resterende  ploegen van Liga B. 
 

1/8ste finale 4 winnaars 1/16de finale  + 12 ploegen  Liga A 
  4 ploegen van Liga B spelen thuis. Geen voorgift. 

Reekshoofden beschermd en spelen op verplaatsing. 
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1/4de finale 8 winnaars 1/8 finale. 

Er wordt gespeeld volgens loting. Geen voorgift. 
 

1/2de finales 4 winnaars 1/4de finales. 
  Heen en terug. 
  Er wordt gespeeld volgens loting. Geen voorgift. 

 
Finale  2 winnaars 1/2de finales. 

 
Opmerking : De Liga A Vrouwen kan in samenspraak met bekerleiding 

afwijking vragen aan de Raad van Bestuur van de KBVBV.   
 
    6.3  Het wedstrijdplan wordt vastgelegd in een rooster bepaald door middel van 

    openbare lottrekking. Datum, plaats en uur van deze trekking zal later  
    bepaald worden. 

 
    6.4  Wanneer ploegen die Europees moeten spelen en eveneens in datzelfde 

    weekend een wedstrijd moeten spelen in het kader van de Beker van  
    België,  wordt deze laatste gespeeld de dinsdag voor de Europese  
    confrontatie om 20 u 30, tenzij er een andere door beide ploegen  
    ondertekende onderlinge overeenkomst wordt voorgelegd ten laatste  vijf 
    dagen voor het spelen van de geplande wedstrijd. 

 
    6.5  De ploeg als eerste vermeld, wordt bezochte ploeg genoemd en bekomt het 

    recht van inrichten. Ploegen die tweemaal opeenvolgend als bezoekende 
    ploeg werden uitgeloot, bekomen voor de derde wedstrijd het recht van 
    inrichten. Komen beide ploegen hiervoor in aanmerking, wordt de  
    inrichting toegewezen aan de club die bij lottrekking als bezochte ploeg 
    werd uitgeloot. Bij omwisseling van de ontmoeting op verzoek van beide 
    clubs, is een akkoord slechts geldig wanneer de overeenkomst,  
    ondertekend door de beide clubsecretarissen, wordt voorgelegd aan de 
    bekerleiding. 

 
6.6 Alle ontmoetingen tot en met de 1/8 finales bij de mannen en tot en met 

de 1/4 finale bij de vrouwen, worden betwist met rechtstreekse 
uitschakeling. De 1/4de (bij de mannen) en de 1/2de finales worden betwist 
met heen- en terugwedstrijden. 

 Bij heen- en terugwedstrijden bekomt de ploeg die met 3-0 of 3-1 wint drie 
wedstrijdpunten. Bij een winst met 3 – 2 bekomt de winnaar twee 
wedstrijdpunten en de verliezer één wedstrijdpunt. 

 
De ploeg met de hoogst aantal punten over de  beide wedstrijden is 
gekwalificeerd. Indien de beide ploegen over de twee wedstrijden hetzelfde 
aantal wedstrijdpunten hebben, wordt een bijkomende set (golden set) 
gespeeld bij de terugwedstrijd, welke aanvangt uiterlijk 5 min na het 
beëindigen van de terugwedstrijd. 
 

    6.6.1 Bijkomende set (golden set) 
 

 De bijkomende set (golden set) is een verlenging van de 
terugwedstrijd en is dus een 4de, 5de of 6de set van deze 
wedstrijd. 



 
 

Nat. Ontm. /JVB                                                             4 / 9                                                              Goedgekeurd: 21/04/2016 
Reglement Beker van België 2016-2017   def 30/04/2016                                                        Afgedrukt: 8/11/2016 
 

 

 De thuisploeg stelt een kopie van het wedstrijdblad van de 
heenwedstrijd ter beschikking van de 
wedstrijdcommissaris/scheidsrechters voor aanvang van de 
terugwedstrijd. 

 Voor deze bijkomende set wordt een afzonderlijk 
wedstrijdblad ingevuld, met dezelfde deelnemers en 
officiëlen ; enkel deelnemers vermeld op het wedstrijdblad 
van de terugwedstrijd mogen deelnemen aan deze 
bijkomende set. 

 Wedstrijdblad voor bijkomende set dient klaar gemaakt te 
worden van zodra de kapiteins en de coachen het 
wedstrijdblad van de terugwedstrijd hebben gehandtekend. 

 Na de toss voor deze bijkomende set dienen de kapiteins en 
de coachen het wedstrijdblad voor de bijkomende set te 
handtekenen. 

 Op dit wedstrijdblad wordt alleen gebruik gemaakt van het 
vak vijfde set. 

 Deze bijkomende set wordt betwist naar 15 punten met 
een verschil van twee punten. 

 Voor aanvang van de bijkomende set dienen alle spelers, 
coaches en andere deelnemers, die in de terugwedstrijd zijn 
uitgesloten voor de wedstrijd, geschrapt te worden van het 
wedstrijdblad van de bijkomende set. 

 Alle sancties, die eventueel werden gegeven in de 
terugwedstrijd, worden meegenomen naar de bijkomende 
set. 

 Afwerking van de beide wedstrijdbladen gebeurt na het 
beëindigen van de bijkomende set. 

 
6.6 De wedstrijduren : zaterdag tussen 14.00 en 20.30 uur. 

      zondag tussen 14.00 en 20.00 uur,  
      weekdag tussen 20.00 en 21.00 uur 
      finale : later te bepalen. 
 
 
   Mits akkoord van beide ploegen en de ontmoetingsverantwoordelijke kan 

  afgeweken worden van bovenvermelde tijdspannes. 
 
    Wijziging van voorziene datum: mits akkoord van beide partijen kan er  
    gespeeld worden tot uiterlijk de woensdag na de geplande datum, tenzij er 
    een andere door beide ploegen ondertekende onderlinge overeenkomst 
    wordt voorgelegd aan de bekerverantwoordelijke ten laatste vijf dagen 
    voor het spelen van de geplande wedstrijd. 
 

     Op de data voorbehouden aan de Beker van België, wordt prioriteit  
    verleend aan deze bekerwedstrijden op alle andere wedstrijden. De data 
    voorzien voor de finaledagen van de Beker van België zijn beschermd.  
    Indien een nationaal spelende ploeg toch een wedstrijd of tornooi  
    organiseert of eraan deelneemt op deze data, zal een boete van € 620,00
    worden aangerekend. 

 
6.8  Voor wedstrijden die zonder schriftelijke toestemming van de Bekerleiding 

plaatsvinden op een andere datum, uur of plaats dan vermeld op hetzij het 
inschrijvingsformulier van de competitie, hetzij het ingestuurde 
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wedstrijdakkoord, zullen beide  ploegen ambtshalve met forfait worden 
bestraft. Voor het officiële wedstrijdprogramma worden de data en uren 
weerhouden zoals vermeld op het inschrijvingsformulier van de competitie. 
Eventuele wijzigingen hieraan moeten binnen de voorziene periode 
schriftelijk meegedeeld worden aan de  verantwoordelijke bekerleiding : p/a 
VVB-secretariaat, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde. 

 
    6.9  Indien geen akkoord tussen beide ploegen beslist de bekerleiding waar en 

    wanneer de wedstrijd zal gespeeld worden. De kosten gemaakt voor het 
    organiseren van deze wedstrijd worden gedeeld door beide ploegen. Indien 
    een thuisploeg niet kan spelen op de opgegeven dag en uur is dit forfait 
    voor de thuisploeg. Indien de bezoekende ploeg niet kan aanwezig zijn op 
    de dag en uur is dit forfait voor de bezoekende ploeg. Verkeert de bezochte 
    ploeg niet in de mogelijkheid haar wedstrijd te organiseren zoals door de 
    bekerleiding wordt beslist, wordt de inrichting toegewezen aan de  
    tegenstrever. 

 
6.10  Sporthal voorwaarden voor ploegen uitkomende in de LIGA A MANNEN 

mannen : 
 
Attest * : De sportieve en logistieke voorwaarden zijn vervuld om de 

thuiswedstrijden van de Reguliere competitie, de Play offs 2,  de 1/8 en 
1/4 finales van de Beker van België te spelen. Daardoor voldoet de 
sporthal aan de minimale voorwaarden die opgenomen zijn in het 
huishoudelijk reglement van de Belgische Volleyballiga vzw. 

 
Attest ** : De sportieve en logistieke voorwaarden zijn vervuld om de 

thuiswedstrijden van de Play Offs 1, de 1/4 en 1/2 finales van de Beker 
van België te spelen. Hiermede voldoet de sporthal aan de 
voorwaarden die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement van 
de Belgische Volleyballiga vzw. 

 
Attest *** : De sportieve en logistieke voorwaarden zijn vervuld om de 

thuiswedstrijden in de finales van de PO1 te spelen. Hiermede voldoet 
de sporthal aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het 
huishoudelijk reglement van de Belgische Volleyballiga vzw. 

 
 

7. Er worden 4 reekshoofden aangeduid die deelnemen aan de Beker van België vanaf 
  de 1/8de finales. 
 
 De behaalde punten in de 1ste fase van de competitie 2014-2015 blijven behouden ; 

de halve finalisten van de beker van het voorgaande seizoen, krijgen bijkomende 
punten en wel als volgt : 

 

 winnaar finale: 4 punten ; 

 verliezer : 3 punten ; 

 de twee verliezers van de halve finale : 2 punten.  
 

De vier ploegen met het hoogst aantal punten zijn de reekshoofden. Ingeval van 
gelijkheid van punten is de stand na de 1ste fase van de competitie bepalend. 

 
8. Alle wedstrijden van het bekerkampioenschap dienen verplichtend op een  
  gehomologeerd terrein te worden betwist. De geldende norm is deze toepasselijk 
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  in de afdeling waarin de bezochte ploeg aantreedt in de reguliere competitie. Op 
  het wedstrijdblad wordt de volledige code van het homologatiebewijs van de  
  thuisploeg genoteerd in het vak homologatie. 

 
    Niet spelen volgens de algemeen of specifiek geldende gegevens van het  

   homologatiebewijs en/of homologatiereglement : boete € 125,00. 
 

   Spelen in een niet gehomologeerde zaal die na controle niet voldoet aan de  
   normen : forfait voor de thuisploeg. 
 

9. De wedstrijden worden geleid door een 1ste en 2de scheidsrechter aangeduid door 
  de NA. De NA zal, wanneer zij dit nodig acht, lijnrechters aanduiden. 

 
   Voor alle wedstrijden betwist in het kader van de Beker van België waarvan één van 
   de ploegen uitkomt in de LIGA A MANNEN en vanaf de halve finales bij de  
   vrouwen zullen lijnrechters aangeduid worden. 
 

     Voor iedere wedstrijd (uitgezonderd de finale) wordt het wedstrijdblad  
   bijgehouden door een afgevaardigde van de thuisploeg, bijgestaan door een lid van 
   de bezoekende ploeg. Beiden moeten aangesloten leden zijn bij het KBVBV  
   (VVB/AIF) en tenminste 16 jaar zijn. 

 
     De scheidsrechters-kosten, zijnde € 75,00 indien de thuisploeg een ETHIAS Volley 
   League  ploeg is en € 50,00 voor de andere wedstrijden per scheidsrechter en 

€ 35,00 per lijnrechter, dienen samen met de verplaatsingskosten, bedrag per 
kilometer volgens het tarief FOD-financiën bepaald op 1 juli van het betrokken 
sportjaar (wordt via de websites bekend gemaakt) door de bezochte ploeg geregeld 
voor aanvang van de wedstrijd. De kosten dienen contant betaald te worden. 
 

    Het wedstrijdblad wordt door de 1ste scheidsrechter onmiddellijk na de wedstrijd 
   verstuurd aan de verantwoordelijke bekerleiding, p/a Beneluxlaan 22 te 1800  
   Vilvoorde. 

 
    9.1  Voor de ploegen aangesloten bij de VVB : 
 

    De uitslag wordt door de thuisploeg elektronisch ingegeven in de  
    clubadministratie op de VVB-website onmiddellijk (max. 1 uur) na  
    de wedstrijd. Indien geen “live- score” van toepassing is dient de  
    uitslag door de thuisploeg elektronisch ingegeven in de   
    clubadministratie op de VVB-website onmiddellijk (max. 1 uur ) na  
    de wedstrijd. 
 

    9.2  Voor de ploegen aangesloten bij het AIF : 

 
 De ploegen aangesloten bij het AIF dienen de uitslagen mede te delen 

onmiddellijk ( max 1 uur ) na de wedstrijd door elektronische ingave op de 
AIF-site. Indien geen “live-score” van toepassing is dient de uitslag mede 
gedeeld te worden onmiddellijk ( max. 1 uur ) na de wedstrijd door 
elektronische ingave op de AIF-site.  

 
     De controle van de wedstrijdbladen gebeurt door het secretariaat VVB in 

    opdracht van de bekerverantwoordelijke. Elke opmerking vermeld op het 
    wedstrijdblad wordt onmiddellijk gemeld aan de bekerleiding. 
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10. WEDSTRIJDCOMMISSARIS 
 

    Voor alle wedstrijden betwist in het kader van de Beker van België waarvan  
   één van de ploegen uitkomt in de LIGA A MANNEN en vanaf de halve   
  finales bij de vrouwen zal een commissaris aangeduid worden. 

 
    De aanduidingen verschijnen op de officiële websites van de beide vleugels en  

   het KBVBV. 
 
    De aangeduide commissaris is 75 min voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig 

   en bekomt een onkostenvergoeding van € 50,00, samen met de   
   verplaatsingskosten, bedrag per kilometer volgens het tarief FOD-financiën bepaald 
   op 1 juli van het betrokken sportjaar (wordt via de websites bekend gemaakt), die 
   beide betaald worden door de thuisploeg. 

 
    De kosten dienen contant betaald te worden. 
 
    Taken van de wedstrijdcommissaris : 
 

 controle van de zaal in overeenstemming met de vermeldingen op het 
homologatiebewijs ; 

 controle van het sportieve verloop van de wedstrijd ; 

 controle van de voorziene documenten ; 

 controle uitrusting spelers ; 

 nazien of de officiëlen de voorgeschreven kosten hebben  ontvangen ; 

 vermelding op het wedstrijdblad of in zijn/haar verslag van alle anomalieën 
(kledij, materiaal, ballen, incidenten, edm.) ; 

 als laatste het wedstrijdblad tekenen ; 

 maakt een gedetailleerd verslag dat uiterlijk de eerste werkdag na de 
wedstrijd dient ingediend te worden. 
 

    De commissaris komt in geen enkel geval tussen bij de arbitrage van de 
    wedstrijd. De door de commissaris vermelde tekortkomingen geven, in 
    voorkomend geval, aanleiding tot het toepassen van de voorziene boeten 
    en/of sancties. 
 

11. Kosten verbonden aan de wedstrijd zijn ten laste van de clubs. 
 
  De bezochte ploeg neemt de organisatie en de scheidsrechterskosten voor haar 
  rekening. De inkomgelden zijn voor de bezochte ploeg. 
 

Personen vermeld op het wedstrijdblad, evenals drie bestuursleden van beide 
clubs, hebben recht op gratis toegang. Officials en scheidsrechters op vertoon van 
hun gevalideerde vergunning  hebben gratis toegang, uitgezonderd voor de finales. 
 
Wanneer een club bij tuchtmaatregel haar wedstrijden met gesloten deuren dient 
te spelen, wordt de inrichting toegewezen aan de tegenstrever. 

 
12. Naast de toepasselijke boeten voorzien in de regulaire competitie zijn volgende 

rubrieken van toepassing : 
 
    
   1. Forfait na inschrijving :    € 125,00 
   2. Verwittigd forfait :    € 75,00 
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   3. Niet verwittigd forfait :    € 125,00 
   4. Forfait uitgesproken door bekerleiding : € 25,00 
   5.1. Uitslag laattijdig meegedeeld :    € 12,50 
   5.2. Uitslag niet medegedeeld :   € 25,00 
   6. Laattijdig verzenden wedstrijdblad :  € 12,50 
   7. Laattijdig insturen bekerakkoord :   € 40,00 

8. Globale kosten van inrichting, wanneer door de bekerleiding                    
dient te worden georganiseerd, vallen ten laste van de in gebreke 
bevonden ploeg of ploegen. 

 
   De controle op de boete gebeurt door de bekerleiding. 
 
   Boeking en facturatie wordt langs de respectievelijke vleugel geregeld. 
 
   Een ploeg die na inschrijving forfait verklaart, wordt voor het volgende jaar  
   het recht tot inschrijven ontzegd. 

 
13. Behoudens de boeten voorzien in vorige rubriek dienen volgende   

 vergoedingen aan de tegenstrever te worden betaald : 
 
   13.1 Forfait in 1/32ste finale :           € 225,00 
   13.2 Forfait in 1/16de finale :    € 300,00 
   13.3 Forfait in 1/8de finale mannen :   € 400,00 

13.4 Forfait in 1/8de finale vrouwen :   € 400,00 
13.5 Forfait in 1/4de finale :    € 500,00 
13.6 Forfait in 1/2de finale :    € 1.250,00 
13.7 Forfait in finale :    € 25.000,00 

 
14. Voorstel voor prijzen en trofeeën verbonden aan de inrichting, worden later  

 door de inrichters ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de 
KBVBV. 

 
15. De finale is een organisatie van het KBVBV. Zij kan worden afgestaan aan derden 

volgens een formule goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de KBVBV. 
 
16. Toewijzing Europese plaatsen gebeurt bij beslissing door de Raad van Bestuur van 

de KBVBV volgens de reglementen van de C.E.V. 
 

Deelname aan de Europese bekers is afhankelijk van de voorwaarden opgelegd 
door de CEV. Ploegen die Europees spelen, moeten hun wedstrijden spelen op de 
data opgegeven door de CEV. Deelname aan de Europese bekers gebeurt op kosten 
van de deelnemende clubs. 

 
17. Eventuele klachten i.v.m. het verloop van de beker dienen per aangetekend 

schrijven gericht aan de bekerleiding, p/a Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde, ten 
laatste de eerste werkdag na het beëindigen van de betwiste wedstrijd. 

 
  Dezelfde dag dient, voor de ploegen aangesloten bij de VVB, een remgeld t.b.v. 

€ 50,00€ te worden gestort op het rekeningnr. van de thesaurie van de  VVB. Zij 
worden  beslecht  door  de verantwoordelijke KBVBV voor de ontmoetingen en zijn 
commissie  wanneer zij van administratieve aard zijn en de uitslag van de wedstrijd 
wordt aangevochten. 
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Wedstrijdverslagen opgesteld door de scheidsrechters en verband houdend met 
tucht, worden doorverwezen naar de Nationale Klachtencommissie. Bij behandeling 
door de Nationale Klachtencommissie kan de beslissing geen invloed hebben op de 
door de bekerleiding vastgelegde uitslag. 

 
18. Door haar inschrijving aanvaardt de club het reglement met inbegrip van 

beslissingen door de bekerverantwoordelijke getroffen in verband met organisatie 
en verloop van de competitie. 

 
19. SUPERCUP 
 

De Supercup is een organisatie van het KBVBV. Zij kan worden afgestaan aan 
derden volgens een formule goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de KBVBV. 

  De datum en plaats voor de supercup worden later bepaald. 
Deelname is voorbehouden aan de landskampioen en de bekerwinnaar ; zo deze 
eenzelfde club is, zal de verliezende bekerfinalist deelnemen. Boete ingeval van niet 
deelname : € 1.500,00.  
 

20.  Spelers/speelsters en andere aangesloten leden van het KBVBV , de VVB en het AIF 
dienen in die hoedanigheden ten allen tijde de Ethische Code van het FIVB 
(Fédération Internationale de Volleyball ) te respecteren . Deze code is op hen van 
toepassing vermits bovenstaand federaties deel uit maken van het FIVB . Specifiek 
toepasselijke bepalingen zijn terug te vinden onder "Disciplinary Regulations – FIVB 

 
21. KALENDER 

       Mannen                                 Vrouwen                             
  
   Voorronde   03-04/09/2016 
   1/32 fin                 10-11/09/2016   10-11/09/2016 
   1/16 fin                 08-09/10/2016   08-09/10/2016 
   1/8 fin (vrouwen)      18-19-20/10/2016 
   1/8 fin (mannen)                 25-26-27/10/2016   
   1/4 fin  (vrouwen)                       01-02-03/11/2016                             
   1/4 fin Heen (mannen)   15-16-17/11/2016 
   1/4 finTerug (mannen)   29-30/11-01/12/2016 
   1/2 fin Heen (vrouwen)      22-23-24/11/2016 
   1/2 fin Terug (vrouwen)     06-07-08/12/2016 
   1/2 fin Heen (mannen)         13-14-15/12/2016        
   1/2 fin Terug (mannen)             27-28-29/12/2016  
    Finale                   12/02/2017   12/02/2017 
 
 

 
 


