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NATIONAAL COMPETITIEREGLEMENT 
KBVBV     2017-2018 

 
 
Voorafgaande bemerking: alle omschrijvingen betreffende personen ( aangeslotene, 
scheidsrechter, coach, afgevaardigde, speler, markeerder, lid, voorzitter, 
verantwoordelijke, secretaris, penningmeester, enz. ) zijn algemene omschrijvingen. 
Zij betreffen zowel mannelijke als vrouwelijke personen. 
Hierna omvat VOLLEY VLAANDEREN zowel de juridische naam VVB vzw als de 
commerciële naam VOLLEY VLAANDEREN.  
 
 1. INRICHTING 

Het nationaal kampioenschap wordt ingericht door het Koninklijk Belgisch 
Volleybalverbond (KBVBV) en wordt betwist volgens het Huishoudelijk 
Reglement van het KBVBV en in overeenstemming met de Internationale 
Spelregels, behoudens afwijkingen voorzien in dit reglement. 
Bij inschrijving voor het kampioenschap onderschrijft de club automatisch dit 
reglement, de boetelijst, de bepalingen vervat in het homologatiereglement 
KBVBV en de spoedprocedure voor de behandeling van klachten beschreven in 
het Reglement van Inwendige Orde (RIO) KBVBV en in bijlage van dit 
competitiereglement. 
 
De inrichting valt onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke nationale 
ontmoetingen, die bij alle geschillen, ook deze die niet voorzien zijn in dit 
reglement, na eventueel advies van LIGA A Vrouwen, een voorstel tot 
beslissing voorlegt aan de Raad van Bestuur KBVBV, die het uiteindelijk 
beslissingsrecht heeft. 
  
Dit reglement werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur van de KBVBV op 
02/05/2017 De inrichting valt onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke 
nationale ontmoetingen, die bij alle geschillen, ook deze die niet voorzien zijn in 
dit reglement, beslissingsrecht heeft. 
 
Alle briefwisseling i.v.m. het kampioenschap dient gestuurd naar de 
verantwoordelijke nationale ontmoetingen, p/a Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. 

 
 2. KAMPIOENSCHAP 
2.1  INLEIDING. 

Onder kampioenschap wordt verstaan het geheel van wedstrijden, in alle 
nationale afdelingen met uitzondering van de LIGA A MANNEN, ook eventuele 
eindronden, betwist tijdens een zelfde seizoen. 
 
De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap is vastgelegd op uiterlijk  
15 mei 2017. Een club die nog niet op die datum heeft ingeschreven, kan na 
aanschrijven en na goedkeuring door de RvB van het KBVBV, nog opgenomen 
worden tot 25 mei 2017. 
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De voorkalenders worden eind mei op de KBVBV-website gepubliceerd. waarna 
de clubs tot 17/06/2017 de tijd krijgen om, in onderling overleg, wijzigingen aan 
te brengen. De wijzigingen dienen gemeld te worden voor de VOLLEY 
VLAANDEREN-clubs via de clubadministratie op de VOLLEY VLAANDEREN-
website en voor de AIF-clubs door middel van een mail van beide ploegen tav 
het secretariaat AIF en de nationale ontmoetingsverantwoordelijke Julien Van 
Brusselen ( vbjvolley@telenet.be ). 
Na deze datum worden er voor elke wijziging de voorziene administratiekosten 
aangerekend.    
Alleen de definitieve kalender gepubliceerd op de site KBVBV is de officiële 
kalender en is bepalend voor de wedstrijden.  
De aanvang van de competitie is gesteld op 16-17/09/2017, voor Liga A vrouwen 
op 14-15/10/2017.  

 
 
2.2. DEELNAME VAN CLUBS AAN HET KAMPIOENSCHAP. 

Inschrijving voor deelname aan het kampioenschap wordt slechts aanvaard 
wanneer de club administratief en financieel in regel is t.o.v. het KBVBV, het CEV, 

het FIVB zijn vleugel van aansluiting, alsook provincie en gewest. 
 
Door de inschrijving voor de competitie is iedere ploeg automatisch 
ingeschreven voor de Beker van Belgie ( met uitzondering van de TSV ploegen 
die niet kunnen deelnemen aan de Beker ), waarvan de bepalingen en 
modaliteiten worden vastgelegd in het desbetreffende  reglement dat ter 
beschikking is van de clubs en waarvan zij door die inschrijving geacht worden 
kennis te hebben genomen 
 
Er kunnen nooit twee ploegen van éénzelfde club aantreden in dezelfde reeks. 
De clubs waartoe alle voor het kampioenschap ingeschreven ploegen behoren 
dienen op elk ogenblik financieel in orde te zijn tegenover de vleugel van 
aansluiting, de provincie en het gewest, het KBVBV, het CEV, het FIVB op straffe 
van forfait, uit te spreken door de Raad van Bestuur KBVBV. 
 
De Raad van Bestuur KBVBV zal sancties kunnen uitspreken 15 dagen na 
aanmaning per aangetekend schrijven gericht aan de secretaris van betrokken 
club. 

       
Samenstelling reeksen ( naargelang van de inschrijvingen): 
         Liga A vrouwen: 12 ploegen 

     Liga B vrouwen:  1 reeks van 11-12-13 ploegen + TSV  
         Liga B mannen: 1 reeks van 11 - 12 - 13 ploegen + TSV  
         1ste nationale mannen: 1 reeks van 12 ploegen 
 
2.2.1. Inschrijvingsgeld kampioenschap. 

Volgend inschrijvingsgeld wordt aan de club gefactureerd door het de vleugel 
van aansluiting: 

  Liga A vrouwen                                  € 550,00 (inclusief inschrijving play-off) 
         LIGA B mannen                                 € 450,00 

mailto:vbjvolley@telenet.be
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  1ste nationale mannen               € 450,00 
  Liga B vrouwen                          € 400,00 
 Ingeval van forfait vóór aanvang van de competitie, blijft het inschrijvingsgeld 

verworven ten gunste van de vleugels. 
 

2.2.2. Bijdrage publiciteit op uitrusting. 
         Volgend bedrag wordt bij aanvang van de competitie aan de club gefactureerd 

door het KBVBV: 
  Liga A vrouwen                           € 420,00 
  LIGA B mannen                                  € 420,00 
         1° nationale mannen                           € 420,00 
  Liga B vrouwen                           € 250,00 
 
 De scheidsrechter noteert de afwezigheid van publiciteit op de sportuitrusting in 

het vak opmerkingen van het wedstrijdblad. 
 
2.3. DEELNAME VAN PERSONEN AAN WEDSTRIJDEN. 
2.3.1. Aansluiting en deelname. 
 Enkel leden aangesloten bij VOLLEY VLAANDEREN of het AIF kunnen 

deelnemen aan een wedstrijd als speler, coach, hulpcoach, dokter, 
kinesist/verzorger, markeerder of terreinafgevaardigde. 

 
Samenstelling van de ploegen: 
o Er mogen 14 spelers genoteerd worden op het wedstrijdblad 
o Spelen met of zonder libero(’s) in volgende samenstelling: 

 6 spelers: 0 libero’s 
 7 spelers: 0 of 1 libero 
 8,9,10,11 of 12 spelers: 0,1 of 2 libero’s 
 13 of 14 spelers : verplicht 2 libero’s 

 
Wordt er in een andere samenstelling gespeeld, wordt dit als een onrechtmatige 
deelname beschouwd. 

 
Artikel 2.3. A van het Reglement van Inwendige Orde van het KBVBV is van 
toepassing zijnde: een speler/speelster, niet aangesloten op 15/01/2018, mag 
niet deelnemen aan de resterende wedstrijden van het lopende seizoen na 
15/01/2018, met uitzondering van het toepassen van “medical joker”. 
Het elektronische dossier voor buitenlandse spelers dient afgesloten te zijn ten 
laatste op 15/01/2018 om 24 u 00. 
Een lid is gerechtigd voor deelname aan de competitie/beker van zodra de 
aansluiting bij de vleugel voor 15/01/2018 in orde is, met uitzondering voor 
uitgestelde en te herspelen wedstrijden, om welke reden dan ook, van voor de 
aansluiting en die na datum van aansluiting gespeeld worden. 
 
Met uitzondering van dubbele affiliatie, kan een speler in hetzelfde seizoen niet 
uitkomen voor twee verschillende clubs die spelen in een Belgische competitie.  
 

 Onrechtmatige deelname aan de wedstrijd leidt ambtshalve tot:  forfaitverlies 
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2.3.2. Deelname opgeroepen spelers voor representatieve ploegen  
  2.3.2.1 De spelers van nationale afdelingen dienen deel te nemen aan de activiteiten 

van de representatieve ploegen zo zij hiervoor worden opgeroepen. Zij betuigen 
impliciet hun akkoord hiermede bij de aansluiting of heraansluiting bij hun 
vleugel voor het komend seizoen. 

 
2.3.2.2 De clubs van nationale afdelingen waartoe de spelers behoren dienen hun 

spelers vrij te maken voor de activiteiten van de representatieve ploegen 
volgens de voorwaarden gedefinieerd door de Raad van Bestuur KBVBV  

 
2.3.2.3 Een speler die niet deelneemt aan de activiteiten van de representatieve ploeg 

waarvoor hij opgeroepen is, kan aan geen andere volleybalactiviteiten van welke 
aard ook deelnemen in de periode tijdens dewelke de representatieve ploeg 
actief is. Hij is ambtshalve geschorst als speler en voor alle officiële functies 
behalve als voorzitter en secretaris. 

 
2.3.2.4 Dit leidt, bij elke deelname aan een andere volleybalactiviteit, door de RvB 

KBVBV beoordeeld als tegenstrijdig aan deze waarvoor hij is opgeroepen, tot 
een onrechtmatige deelname en wordt de betrokken ploeg ambtshalve 
gesanctioneerd met  forfaitverlies. 

 
 
2.3.3. Documenten nodig voor deelname aan een wedstrijd. 
2.3.3.1. Documenten. 
2.3.3.1.1 Deelnemerslijsten  

Teneinde de administratieve handelingen voor een wedstrijd te vereenvoudigen 
en de controle zekerheid te vergroten worden deelnemerslijsten gehanteerd. 
Een deelnemerslijst is een document met een nominatieve opsomming van de 
spelende en de niet-spelende leden (coach, assistent-coach, kinesist/verzorger 
en dokter) met een vergunning, voor de organisatie waarvoor de ploeg werd 
ingeschreven. 
 
De deelnemerslijst wordt aan de controlerende scheidsrechter/commissaris 
tijdens het wedstrijdprotocol voorgelegd. Alle afwijkingen vastgesteld door de 
scheidsrechter worden in het vak opmerkingen genoteerd. 
 
Spelers die niet op deze lijst voorkomen mogen deelnemen aan de wedstrijd 
mits voorleggen van een vergunning (foto verplicht), geldig voor het lopende 
seizoen (VOLLEY VLAANDEREN) – vergunning met validatievignet met 
vermelding "APTE A LA COMPETITION", geldig voor het lopende seizoen 
(AIF).  Bij het ontbreken van de vergunning mag er wel gespeeld worden mits 
voorlegging van de identiteitskaart, het rijbewijs, niet vervallen internationale 
paspoort of een niet vervallen bewijs van verlies met foto, afgeleverd door de 
officiële instantie. Uiteraard dient de speler voor te komen op de officiële 
ledenlijst van betrokken club . De commissaris/scheidsrechter noteert dit op het 
wedstrijdblad. 
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2.3.3.1.1.1  Voor de clubs aangesloten bij VOLLEY VLAANDEREN. 

Elke club dient al haar seniorenspelers van al haar ploegen spelend in de 
nationale of de landelijke competitie, alsook hun coach, assistent-coach, 
kinesist/verzorger en dokter, in te geven op de VOLLEY VLAANDEREN-website 
onder ‘clubadministratie’ en dit ten laatste 8 dagen voor aanvang van de 
competitie of beker. 
Voor elke ploeg moeten er minimum 8 spelers opgegeven worden (zie 
kernspelers). Dit aantal wordt gedurende het volledige seizoen behouden. Indien 
een club onvoldoende seniorenspelers heeft om dit aantal per ploeg te bereiken, 
moet zij het tekort aanvullen met jeugdspelers. 
De ploegen worden aangeduid met de letters A,B,C,… dit volgens de volgorde in 
de competitie. 
Elke deelnemerslijst heeft een unieke code die verandert bij elke wijziging. Deze 
code wordt beschouwd als validatie van de deelnemerslijst. 
 
De deelnemerslijsten worden via de VOLLEY VLAANDEREN-website afgedrukt. 
Op de deelnemerslijst mogen geen doorhalingen of toevoegingen worden 
aangebracht. 
Voor iedere ploeg die aan de competitie deelneemt is steeds de recentste 
deelnemerslijst noodzakelijk 
 

2.3.3.1.1.2 Voor de clubs aangesloten bij het AIF  

De deelnemerslijsten kunnen bekomen worden vanuit de “espace club” van de 
clubs op de site AIF 
Op de deelnemerslijst mogen geen doorhalingen of toevoegingen worden 
aangebracht. 
Voor iedere ploeg die aan de competitie deelneemt is steeds de recentste 
deelnemerslijst noodzakelijk. 

 
2.3.3.1.2 Vereenzelviging  

Indien de identiteitskaart, vergunning/coachvergunning met foto, rijbewijs, niet 
vervallen internationaal paspoort of niet vervallen bewijs van verlies met foto, 
afgeleverd door de officiële instantie, niet aanwezig is, mag als spelend lid niet 
deelgenomen worden. Indien er toch wordt deelgenomen zal de scheidsrechter 
/ commissaris, de tekortkomingen noteren op het wedstrijdblad in het vak 
opmerkingen. 

Ingeval vastgesteld wordt dat ten onrechte werd deelgenomen door een spelend 
lid en ingeschreven op het wedstrijdblad , geldt volgende sanctie: verlies met 
forfait. 

Voor andere ten onrechte genoteerde personen geldt de voorziene boete. 
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2.3.3.2.1 Voor de clubs aangesloten bij VOLLEY VLAANDEREN: 
 
2.3.3.2.1.1 De vergunning   
 Alvorens effectief aan het kampioenschap te kunnen deelnemen dient het 

aangesloten lid in het bezit te zijn van een door het secretariaat afgeleverde 
vergunning voor het lopende seizoen.  

         Bij het ontbreken van de vergunning  mag er wel gespeeld worden mits 
voorlegging van de identiteitskaart, het rijbewijs, niet vervallen internationaal 
paspoort of een niet vervallen bewijs van verlies met foto, afgeleverd door de 
officiële instantie. Uiteraard dient de speler voor te komen op de officiële 
ledenlijst van betrokken club.  De scheidsrechter noteert dit op het 
wedstrijdblad.  

 
2.3.3.2.1.2 Officiëlen 
 Officiëlen kunnen slechts één functie uitoefenen indien zij in het bezit zijn van 

een, voor het lopende seizoen, geldige vergunning. 
Indien vastgesteld wordt dat een officieel, ten onrechte een functie heeft 
uitgevoerd, geldt de voorziene boete. 

 
2.3.3.2.1.3.   De coachvergunning  
2.3.3.2.1.3.1 Trainer/coach 

De trainer/coach dient in het bezit te zijn van een coachvergunning, minimum 
A , afgeleverd door VOLLEY VLAANDEREN of AIF, en geldig voor het 
lopende seizoen. De vergunningen ( kaarten) afgeleverd door andere 
federaties als VOLLEY VLAANDEREN of AIF zijn niet geldig.  
 
Indien geen coach ingeschreven wordt op het wedstrijdblad, kan er ook geen 
adjunct-coach ingeschreven worden. 
Indien door onvoorziene omstandigheden ( te beoordelen door en te bewijzen 
aan de competitieverantwoordelijke) de coach niet kan aanwezig zijn, kan hij 
vervangen worden door een coach die maximum één graad minder heeft dan 
de te vervangen coach. De vervanging is wedstrijd per wedstrijd te 
beoordelen. 

 
2.3.3.2.1.3.2 Adjunct-coach 
           Adjunct-coach dient in het bezit te zijn van een coachvergunning, minimum B, 

en geldig voor het lopende seizoen. Indien hij effectief optreedt als hoofdcoach 
in het geval zoals onder 2.3.3.2.1.3.1 omschreven, dient hij over een geldige 
coachvergunning, minimum A, te beschikken. 

 Indien de coach door onvoorziene omstandigheid de wedstrijd dient te 
verlaten, kan de 1ste assistent-coach zijn taak overnemen voor de resterende 
duur van de wedstrijd. 

  
De coachvergunning wordt afgeleverd door het VOLLEY VLAANDEREN of 
AIF. De vergunningen ( kaarten) afgeleverd door andere federaties als 
VOLLEY VLAANDEREN of AIF zijn niet geldig.  
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2.3.3.2.1.4 Dokter – kinesist/verzorger    

De dokter - kinesist/verzorger dient in het bezit te zijn van een specifieke 
vergunning als dokter  – kinesist/verzorger.  

 
2.3.3.2.2  Voor de clubs aangesloten bij het AIF: 
2.3.3.2.2.1.Aansluitingskaart. 
2.3.3.2.2.2Validatievignet. 
 Spelers, vergunning met validatievignet met vermelding "APTE A LA 

COMPETITION", geldig voor het lopende seizoen of een document dat zijn 
identiteit bewijst + afdruk PDF ledenlijst voor het lopende seizoen bekomen 
van het AIF met de vermelding OK in de kolom “Med“   . 

 Officiëlen, ingeschreven op het wedstrijdblad: identiteitskaart, 
aansluitingskaart, validatievignet met of zonder vermelding "APTE A LA 
COMPETITION", voor het lopende seizoen. 

 
2.3.3.2.2.3.Coach of adjunct-coach 
 De trainer/coach dient in het bezit te zijn van een coachkaart, minimum A, 

afgeleverd door het AIF of VOLLEY VLAANDEREN en geldig voor het 
lopende seizoen. 
Indien geen coach ingeschreven wordt op het wedstrijdblad, kan er ook 
geen adjunct-coach ingeschreven worden. 
Indien door onvoorziene omstandigheden ( te beoordelen door en te 
bewijzen aan de competitieverantwoordelijke) de coach niet kan aanwezig 
zijn, kan hij vervangen worden door een coach die maximum één graad 
minder heeft dan de te vervangen coach. De vervanging is wedstrijd per 
wedstrijd te beoordelen. 

 
 Adjunct-coach dient in het bezit te zijn van een coachkaart, categorie B en 

geldig voor het lopende seizoen. Indien hij, effectief optreedt als 
hoofdcoach in het geval zoals onder 2.3.3.2.1.3.1 omschreven, dient hij 
over een geldige coachvergunning, minimum A, te beschikken. 

 Indien de coach door onvoorziene omstandigheden de wedstrijd dient te 
verlaten, kan de 1ste assistent-coach zijn taak overnemen voor de resterende 
duur van de wedstrijd 

  
 De kaarten worden afgeleverd door het AIF of VOLLEY VLAANDEREN voor 

het lopende seizoen. De kaarten afgeleverd door andere federaties als het 
AIF of VOLLEY VLAANDEREN zijn niet geldig.  

  
2.3.3.2.2.4 De kinesist/verzorger dient in het bezit te zijn van een kaart als 

kinesist/verzorger  
 
2.3.3.3  De scheidsrechter en/of wedstrijdcommissaris noteert iedere afwijking in 

verband met de ontbrekende documenten op het wedstrijdblad zodat de 
voorziene sancties kunnen toegepast worden. 
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2.3.3.4. De thuisploeg stelt een afzonderlijk lokaal, dat noch een gebruikte 
kleedkamer noch een materiaalplaats is, ter beschikking van de 
scheidsrechter en/of commissaris, waar: 

 - 60 min vóór de wedstrijd het reglementaire, in hoofdletters ingevuld, 
wedstrijdblad en de voorziene documenten voor controle ter beschikking 
dienen te liggen en de kosten worden geregeld voor de scheidsrechters en 
commissaris; 

 - 45  minuten vóór de aanvang van de wedstrijd komen alle personen die op 
het wedstrijdblad vermeld staan zich individueel aanbieden bij de 
scheidsrechters en/of wedstrijdcommissaris in het voorziene lokaal, 
voorzien van de voorgeschreven administratieve documenten (spelers met 
wedstrijdkledij met officiële nummering) 

- Na de wedstrijd wordt het wedstrijdblad afgesloten in aanwezigheid van 
beide kapiteins, de markeerders en de officiëlen. 

 
Indien geen afzonderlijk lokaal ter beschikking is, zal de controle gebeuren 
aan de markeerderstafel en vermeldt de scheidsrechter/commissaris dit op 
het wedstrijdblad. 

 
2.3.4. Deelname van vreemde spelers. 
 Er kunnen max. 3 spelers met nationaliteit van landen die geen lid zijn van de 

Europese Unie op het wedstrijdblad worden ingeschreven. 
 Spelers met een nationaliteit van een land behorende tot de Europese 

Vrijhandelsassociatie (= EFTA= Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en 
Zwitserland) worden beschouwd als EU-spelers. 

 Spelers met een nationaliteit behorende tot de nieuw toegetreden landen van de 
Europese Unie worden beschouwd als EU-speler, onafgezien van de verplichting 
dat de spelers uit deze landen desgevallend over een geldige arbeidsvergunning 
dienen te beschikken. 

 Bij niet naleving wordt ambtshalve forfait toegepast.  
 

Administratieve bijdrage voor aansluiting buitenlandse spelers zal bij aanvang 
van competitie/beker aangerekend worden door het KBVBV 
 

2.3 KERNSPELERS 
 Het reglement van de vleugel van aansluiting is hier van toepassing. 
 
2.5. ONVOORZIENE AFWEZIGHEID VAN EEN PLOEG VOOR EEN WEDSTRIJD. 
 Een ploeg die door overmacht ( zie protocol uitstel van wedstrijden in bijlage 1 ) 

tijdens de verplaatsing niet tijdig kan aanwezig zijn voor het betwisten van haar 
wedstrijd, is verplicht de tweede werkdag na de voorziene wedstrijddag,   deze 
overmacht te bewijzen aan de verantwoordelijke nationale ontmoetingen. Zij 
dient de overmacht onmiddellijk te melden aan de tegenstrever en de nationale 
verantwoordelijke ontmoetingen. 

 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
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2.6 FORFAIT. 
2.6.1. Algemeen forfait. 
2.6.1.1  Algemeen forfait vóór aanvang van het kampioenschap. 
 Een ploeg ingeschreven voor het kampioenschap verplicht er zich toe deel te 

nemen aan de competitie. Weigert de ploeg te starten wordt ze bestraft met 
algemeen forfait voor het kampioenschap. 

2.6.1.2. Algemeen forfait tijdens het kampioenschap. 
2.6.1.2.1 Een ploeg die gedurende het verloop van de reguliere competitie voor drie 

wedstrijden forfait geeft of oploopt, wordt bestraft met algemeen forfait voor het 
kampioenschap. 

2.6.1.2.2 Een ploeg die voor de play-off  algemeen forfait geeft of tijdens de play-off  
voor drie wedstrijden forfait geeft of oploopt, wordt bestraft met algemeen forfait 
voor de play-off. De resultaten behaald tijdens de reguliere competitie worden 
behouden 

2.6.1.3 Gevolg bij algemeen forfait. 
2.6.1.3.1  Voor aanvang van of tijdens de reguliere competitie 

Bij algemeen forfait wordt de ploeg uit competitie genomen en als laatste van 
haar reeks geplaatst. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden 
vernietigd en de rangschikking aangepast. Op het einde van de competitie wordt 
de ploeg verwezen naar haar respectievelijke vleugel. 

 
2.6.1.3.2  Voor aanvang of tijdens de play-off  

Bij algemeen forfait wordt de ploeg uit competitie van de play-off  genomen en 
als laatste van deze reeks geplaatst. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden 
in de play-off  worden vernietigd en de rangschikking aangepast. Op het einde 
van de competitie van de play-off  wordt de ploeg verwezen naar haar 
respectievelijke vleugel. 

 
2.6.2.Verwittigd forfait. 
 Wanneer een ploeg minstens vijf kalenderdagen voor de vastgelegde wedstrijd 

de verantwoordelijke nationale ontmoetingen schriftelijk verwittigt van een forfait, 
zal de sanctie, te treffen door de verantwoordelijke nationale ontmoetingen, 
relevant worden toegepast. 

 De verantwoordelijke nationale ontmoetingen verwittigt de betrokken partijen. 
Naast de bestaande boete wordt een schadevergoeding ten bedrage van 250,00 
€ aan de tegenstrever aangerekend. De facturatie gebeurt door de vleugel van 
aansluiting. 

 
2.6.3.Niet verwittigd forfait 
 Wanneer een ploeg zonder verwittiging forfait geeft voor een wedstrijd, betaalt 

deze naast de boete een schadevergoeding van € 500,00 aan de tegenstrever. 
De facturatie gebeurt via de vleugel van aansluiting. 

 
3 VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 
 De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de plaats, uur en dag aangeduid 

in de kalender. 
 De laatste twee competitieweekends van de reguliere competitie en de play-off  

dienen betwist zoals vastgelegd in de kalender 
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3.1. AANVANGSUREN 

3.1.1 Het aanvangsuur van de wedstrijd dient vastgelegd binnen volgende termijnen: 
 - zaterdag tussen 14u00 en 20u30 

         -   zondag tussen   14u00 en 20u00 
         -    weekdag tussen  20u00 en 21u00 
 Mits akkoord van beide ploegen en de ontmoetingsverantwoordelijke kan 

afgeweken worden van bovenvermelde tijdspannes. 
 
 Uitz. Voor Liga A vrouwen: de wedstrijden van de laatste speeldag van de 

reguliere competitie, play-off worden gelijktijdig gespeeld, zijnde ofwel op 
woensdag om 20.30u, ofwel op zaterdag om 20.30u (afhankelijk van de 
vastgelegde kalender). 

 
 Tussen het aanvangsuur van twee opeenvolgende wedstrijden dient een 

tijdsruimte van 3u00 te worden voorzien. Tussen het aanvangsuur van twee 
opeenvolgende wedstrijden, waarvan de eerste met invallerswedstrijd, dient een 
tijdsruimte van 4u30 te worden voorzien vanaf het begin van de 
invallerswedstrijd. De nationale afdelingen betwisten het kampioenschap zonder 
invallerswedstrijden. 

 Op de data voorbehouden aan de Beker van België, wordt prioriteit verleend aan 
deze bekerwedstrijden op alle andere wedstrijden. Geplande 
competitiewedstrijden hebben altijd voorrang op wedstrijden van provinciale 
bekers uitgezonderd de finales. 

 De datum(s) voorzien voor de finale Beker van België is beschermd. Indien een 
nationaal spelende ploeg toch een wedstrijd of tornooi organiseert of eraan 
deelneemt, zal een boete van  € 1 000,00 worden aangerekend. 

 
3.1.2 Vanaf het moment dat de beide kapiteins en de beide coaches het 

wedstrijdblad hebben getekend na de toss(voorzien aanvangsuur –15‘ of -17’ 
naargelang van het voorziene protocol), kan geen wijziging meer aangebracht 
worden aan de ingeschreven spelers/speelsters en officiëlen, tenzij:  

-  wanneer een ploeg niet of onvolledig ( geen 6 spelers/speelsters ) aanwezig 
is, kan de wedstrijd nog een aanvang nemen tot 15 minuten na het voorziene 
aanvangsuur zonder dat de tegenstrever hiervoor zijn akkoord dient te geven; 

 - wanneer door een fout van één of beide ploegen de wedstrijd niet kan 
aanvangen ten laatste 15 minuten na het vastgestelde aanvangsuur moet de 
scheidsrechter alsnog de wedstrijd laten aanvangen als beide kapiteins 
tekenen voor akkoord. De wedstrijd wordt echter niet meer gespeeld van zodra 
deze niet kan aanvangen 60 minuten na het voorziene aanvangsuur. De 
scheidsrechter maakt een omstandig verslag, dat bijgevoegd wordt bij het 
wedstrijdblad. 
Gevallen van overmacht worden beoordeeld door de verantwoordelijke 
nationale  ontmoetingen. 

 
3.2. AANVANG DER WEDSTRIJDEN 
 De accommodaties dienen klaar en beschikbaar te zijn 60 minuten vóór het 

vastgestelde aanvangsuur. 
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 De eerste scheidsrechter zal, wanneer hij oordeelt dat de wedstrijd niet kan 
plaatsvinden in aanvaardbare omstandigheden, de wedstrijd niet laten 
aanvangen. De wedstrijd wordt niet meer gespeeld van zodra deze niet kan 
aanvangen 60 minuten na het voorziene aanvangsuur . 
De scheidsrechter maakt een omstandig verslag, dat bijgevoegd wordt bij het 
wedstrijdblad. 
Gevallen van overmacht worden beoordeeld door de verantwoordelijke nationale  
ontmoetingen. 

 
3.3. MEDEDELEN UITSLAG VAN DE WEDSTRIJD 
3.3.1 Voor de ploegen aangesloten bij VOLLEY VLAANDEREN : 

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

 
3.3.2 Voor de ploegen aangesloten bij het AIF : 

 De ploegen aangesloten bij het AIF dienen de uitslagen mede te delen 
onmiddellijk na de wedstrijd ( max 1 uur ) 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.  
 

3.4    WEDSTRIJD   

 De wedstrijd wordt betwist naar 3 winnende sets 
De winnaar van een wedstrijd met 3/0 of 3/1 bekomt 3 punten, de verliezer 0 
punten 

 De winnaar van een wedstrijd met 3/2 bekomt 2 punten, de verliezer 1 punt 
Ingeval van forfait bekomt  de winnaar 3 punten, de ploeg die forfait geeft of 
oploopt bekomt – 1 punt 

 
3.5. VERPLAATSEN VAN WEDSTRIJDEN. 
 

Er kunnen geen wedstrijden van de heenronde naar de terugronde geplaatst 
worden of omgekeerd tenzij bij algemeen uitstel. 

 
3.5.1 Voor wedstrijden die zonder schriftelijke toelating van de verantwoordelijke 

nationale ontmoetingen doorgaan op een ander tijdstip, plaats en/of terrein dan 
voorzien in de competitiekalender, wordt forfait toegepast voor beide ploegen. 

 
3.5.2 Wanneer de verantwoordelijke nationale ontmoetingen oordeelt dat een 

algemeen uitstel zich opdringt, maakt hij deze beslissing langs de voorziene 
kanalen kenbaar.  

 

3.5.3 Wanneer een club een speler, coach, assistent coach of scouter, afvaardigt naar 
een KBVBV-, een VOLLEY VLAANDEREN-, een AIF-selectie of een andere 
nationale selectie voor officieel door het CEV, FIVB of KBVBV ingerichte 
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wedstrijden of tornooien, kan deze ploeg de verplaatsing vragen van wedstrijden 
of tornooien (competitie – beker) voorzien tijdens de door het CEV of FIVB 
beschermde periode. Deze regel geldt niet voor de halve finales en de finales van 
de Beker van België en voor de wedstrijden van de play-off. De verplaatsing kan 
slechts gevraagd worden naar data buiten de beschermde periode voor deze 
wedstrijden of tornooien. Binnen de vijf werkdagen na het bekendmaken van de 
selectie, dienen de betrokken ploegen een door beide ondertekend 
wedstrijdwijzigingsformulier – voor de VOLLEY VLAANDEREN-ploegen een 
elektronische aanvraag “kalenderwijziging” via de VOLLEY VLAANDEREN-
website - over te maken aan de nationale verantwoordelijke ontmoetingen voor 
het bepalen van een nieuwe datum. Indien dit niet binnen de gestelde termijn 
gebeurt, zal de verantwoordelijke nationale ontmoetingen zelf een andere datum 
bepalen. 

 
3.5.4 Wanneer een club deelneemt aan een Europees kampioenschap of beker en de 

wedstrijden tijdens het weekend worden betwist, kan deze ploeg de verplaatsing 
vragen van de competitiewedstrijd voorzien voor dat weekend. De geplande 
competitiewedstrijd dient door te gaan de dinsdag voor de Europese wedstrijd 
om 20 u 30 tenzij er een ander akkoord is tussen de twee partijen. 

 
3.5.5 Een ploeg kan, wanneer hiervoor dwingende redenen bestaan aan de 

verantwoordelijke nationale ontmoetingen vragen een wedstrijd te verplaatsen. 
De bewijzen waarop de ploeg steunt dienen uiteraard te worden voorgelegd. De 
verantwoordelijke nationale ontmoetingen behoudt alsnog het soevereine 
beslissingsrecht. De wedstrijd dient alleszins door te gaan uiterlijk 14 dagen 
volgend op de voorziene datum en voor de laatste twee in de kalender voorziene 
speeldagen van de reguliere competitie, respectievelijk play-off . 

 
3.5.6 Bij verplaatsing van een wedstrijd op aanvraag van een ploeg worden haar de 

voorziene administratieve kosten ten laste gelegd. 
 
3.5.7. Te volgen administratieve procedure: 
3.5.7.1 Iedere aanvraag tot wijziging moet op het voorziene formulier - voor VOLLEY 

VLAANDEREN-ploegen een elektronische aanvraag “kalenderwijziging” via 
de VOLLEY VLAANDEREN-website - in één exemplaar rechtstreeks verstuurd 
worden aan de verantwoordelijke nationale ontmoetingen minstens 21 
kalenderdagen vóór de oorspronkelijk geplande ontmoeting of de voorgestelde 
wijziging ingeval deze vroeger valt dan deze vermeld in het kalenderboekje. In 
dit geval begint de termijn van 21 dagen te tellen vanaf de nieuwe geplande 
datum. 

3.5.7.2 Indien een aanvraag ingediend door de thuisploeg m.b.t. wijziging van uur 
en/of zaal, wordt goedgekeurd door de verantwoordelijke nationale 
ontmoetingen, krijgt de tegenstrever onmiddellijk een kopie ervan. Een 
aanvraag ingediend door de bezoekende/thuisploeg m.b.t. wijziging van uur 
wordt door de verantwoordelijke nationale ontmoetingen ter goedkeuring naar 
de thuis/bezoekende ploeg gezonden. De verantwoordelijke nationale 
ontmoetingen stuurt de aanvragen voor eventuele dag wijziging in hetzelfde 
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weekend ter goedkeuring door naar de tegenstrever binnen de drie werkdagen 
volgend op de ontvangstdatum. 

3.5.7.3 Indien de betrokken ploeg niet schriftelijk antwoordt binnen de vijf werkdagen, 
dan wordt dit stilzwijgen aanzien als akkoord. 

3.5.7.4 Wordt door de tegenstrever of de verantwoordelijke nationale ontmoetingen 
op basis van informatie van een officiële instantie het bewijs geleverd dat valse 
verklaringen en/of onechte gegevens aan de basis liggen van het tot stand 
komen van een akkoord, kan de in gebreke bevonden ploeg bestraft worden 
met forfait door de verantwoordelijke nationale ontmoetingen. 

3.5.7.5 Ingeval van overmacht, te beoordelen door de verantwoordelijke nationale 
ontmoetingen, kan een wedstrijd steeds worden verplaatst. 

             Kan door beide ploegen geen geschikte datum en plaats worden vastgesteld 
( binnen de vijf werkdagen ), dan heeft de verantwoordelijke nationale 
ontmoetingen beslissingsrecht. De kosten gemaakt voor het organiseren van 
deze wedstrijd, worden gedeeld door beide ploegen. 

3.5.7.6 Verplaatsen van wedstrijden kan niet worden verleend voor de laatste twee  
geprogrammeerde competitiewedstrijden van het reguliere kampioenschap en 
de play-off. Iedere verplaatsing van deze wedstrijden kan slechts worden 
verleend onder de dwingende voorwaarde dat de wedstrijden doorgang vinden 
voor aanvang van genoemde periode van de laatste twee wedstrijden.  

3.5.7.7 Alleen na bevestiging door de verantwoordelijke ontmoetingen aan beide 
partijen worden de wijzigingen definitief. 

 
3.6. REGELING STIJGEN EN DALEN. 
 
3.6.1. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen kunnen beloftenteams van VOLLEY 

VLAANDEREN en AIF deel nemen aan de normale competitie. De uitslagen van 
de gespeelde wedstrijden worden in aanmerking genomen voor het opmaken van 
de rangschikking. Deze ploegen komen evenwel niet in aanmerking voor de 
plaatsen voor stijgen en dalen in hun reeksen en zij worden alsdan vervangen 
door de volgende of voorafgaande ploeg(en) in de rangschikking 

 
3.6.2. Mannen 
3.6.2.1 LIGA B :11 - 12  - 13 ploegen + TSV  

- reguliere competitie van 22 - 24 – 26 wedstrijden 

- Het stijgen naar de LIGA A MANNEN is een recht en geen plicht 
- Enkel de kampioen van LIGA B kan stijgen naar de LIGA A MANNEN en is 

tevens onderworpen aan de beschikkingen van het Huishoudelijk Reglement 
van de LIGA A MANNEN. 

- De laatst geklasseerde, na toepassing van artikel 3.6.1 van dit 
competitiereglement, is vaste daler naar 1ste nationale 

- Wanneer evenwel de kampioen van 1ste nationale, zijnde ‘de stijger ', stijgt naar 
Liga B,  zal de laatste van de afgelopen kompetitie in Liga B, zijnde de normale 
daler, automatisch in Liga B blijven, bij het vrijkomen van extra plaats in Liga B. 

 
3.6.2.2 Eerste Nationale : 12 ploegen  

- reguliere competitie van 22 wedstrijden 
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- kampioen, na toepassing van artikel 3.6.1 van dit competitiereglement, is 
vaste stijger naar LIGA B, de laatste drie, na toepassing van artikel 3.6.1 
van dit competitiereglement, zijn vaste dalers naar hun respectieve vleugel 

- de kampioen van VOLLEY VLAANDEREN 1ste divisie A en B en AIF 2de 
nationale  stijgt naar 1ste Nationale. 

- de eerstvolgende bijkomende stijger is te bepalen door het AIF uit de eerst 
volgende in aanmerking komende ploegen van 2de nationale AIF,  

- Wanneer evenwel de kampioenen van VOLLEY VLAANDEREN en AIF en 
de bijkomende stijger, stijgen naar 1ste nationale,  zullen de laatste van de 
afgelopen kompetitie in 1ste nationale, zijnde de vaste dalers, automatisch in 
1ste nationale blijven, bij het vrijkomen van een extra plaats in 1ste nationale 
en dit in volgorde van hun klassering  .  

 
3.6.3. Vrouwen 
 
3.6.3.1  Liga A  : 12 ploegen 
 

- De laatst geklasseerde van play-off 2 is vaste daler naar Liga B vrouwen 
- de kampioen van Liga B, na toepassing van artikel 3.6.1 van dit 

competitiereglement, is vaste stijger naar Liga A indien hij kan voldoen aan 
de gestelde eisen betreffende homologatie. 

- Indien hij niet kan voldoen, behoudt de laatst geklasseerde van play-off 2  
zijn plaats in LIGA A VROUWEN, indien hij kan voldoen aan de gestelde 
eisen betreffende homologatie 

- Bij het vrijkomen van een extra plaats in Liga A, blijft de laatst geklasseerde 
van play-off 2 indien hij kan voldoen aan de gestelde eisen betreffende 
homologatie in Liga A Vrouwen 

- De ploegen van Liga A die niet meer voldoen aan de gestelde eisen inzake 
homologatie worden automatisch verwezen naar Liga B.  Zij worden 
vervangen in eerste instantie door de laatst geklasseerde van play-off 2, 
indien hij voldoet aan de gestelde eisen inzake homologatie.  

- In alle andere gevallen dient de Liga A Vrouwen in samenspraak met de 
competitieverantwoordelijke, een voorstel voor te leggen ter goedkeuring 
door de RvB van het KBVBV. 

 
3.6.3.2 Liga B: 11-12-13 ploegen + TSV 

 
- de kampioen , na toepassing van artikel 3.6.1 van dit competitiereglement, is 

vaste stijger naar Liga A indien hij kan voldoen aan de gestelde eisen 
betreffende homologatie. 

- Bij het vrijkomen van een extra plaats in LIGA A VROUWEN, blijft de laatst 
geklasseerde van play-off 2 in LIGA A VROUWEN.  

- De ploegen van Liga A die niet meer voldoen aan de gestelde eisen inzake 
homologatie worden automatisch verwezen naar Liga B.  Zij worden 
vervangen in eerste instantie door de laatst geklasseerde van play-off 2. 
indien zij voldoet aan de gestelde eisen inzake homologatie.  

- In alle andere gevallen dient de competitieverantwoordelijke een voorstel 
voor te leggen ter goedkeuring door de RvB van het KBVBV. 



Nat. Ontm. / Renc. Nat. /JVB                                                       15 / 31  Goedgekeurd : 02/05/2017 
Nationaal competitiereglement 2017-2018  def   Afgedrukt : 3/05/2017 
 

 

 

 

- de laatste drie, na toepassing van artikel 3.6.1 van dit competitiereglement,  
zijn vaste dalers naar hun respectieve vleugel 

- wanneer evenwel het AIF een juniorploeg inschrijft voor het volgende 
seizoen, dient de laagst geklasseerde ploeg van VOLLEY VLAANDEREN, 
buiten de vaste dalers, ook te dalen.  

- de kampioen van VOLLEY VLAANDEREN 1ste divisie A en B en AIF 2de 
nationale stijgt naar Liga B 

- de eerstvolgende bijkomende stijger is te bepalen door het AIF uit de eerst 
volgende in aanmerking komende ploegen van 2de nationale AIF. 

- wanneer evenwel de kampioenen van VOLLEY VLAANDEREN en AIF,  
zijnde de ‘stijgers ' en de bijkomende stijger, stijgen naar Liga B,  zullen de 
laatste van de afgelopen kompetitie in Liga B, zijnde de vaste dalers, 
automatisch in Liga B blijven, in volgorde van hun klassering, bij het vrijkomen 
van een extra plaats in Liga B.  

 
3.6.4.  Vaste stijgers 
 Vaste stijgers zijn verplicht te stijgen naar een hogere afdeling indien zij 

voldoen aan de gestelde eisen inzake homologatie.  Bij weigering daalt de 
ploeg naar de vleugel van aansluiting waartoe het stamnummer van de club 
behoort. Voor Liga B vrouwen is artikel 3.6.3.2 en voor 1ste nationale mannen 
artikel 3.6.2.1 van huidig competitiereglement van toepassing. 

3.6.5. Bijkomende stijgers 
Tot 25 mei kunnen de niet verplichte stijgers bij beslissing van de Raad van 
Bestuur van de KBVBV uitgenodigd worden tot stijgen. Het stijgen is een recht 
en geen verplichting 

3.6.6. Stijgers vanuit de vleugel naar 1ste nationale mannen / Liga B vrouwen 
  Het competitiereglement van de respectieve vleugel is van toepassing. 

 
3.7. RANGSCHIKKING. 
         De ploeg die de meeste wedstrijdpunten behaalt, wordt als eerste gerangschikt. 

Ingeval van gelijkheid van punten wordt, na in acht name van het aantal 
gewonnen wedstrijden, rekening gehouden met het gemiddelde van gewonnen 
en verloren sets, dus gewonnen sets gedeeld door verloren sets. 
Bij blijvende gelijkheid en als het gaat om een titel, een plaats van mogelijke 
stijger of daler, toewijzing van een plaats voor de play-off  of toewijzing van een 
Europees ticket, telt het resultaat van de onderlinge wedstrijden, indien het aantal 
gewonnen en verloren sets hetzelfde zijn, wordt een testwedstrijd gespeeld op 
neutraal terrein. 

 
3.7.1 Competitie Liga A vrouwen: 
 

3.7.1.1 Reguliere competitie  
Normale competitie van 12 ploegen met heen- en terugronde . 

 
3.7.1.2 Play-off systeem 
 

Het te spelen play-off-systeem dient voor aanvang van de reguliere competitie 
bepaald te worden en meegedeeld aan de deelnemende ploegen. 
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Het schema van de play-offs kan op voorstel van de Liga A Vrouwen gewijzigd 
worden en moet goedgekeurd worden door RvB van het KBVBV. 

 
3.7.2 Competitie Liga B vrouwen: 
3.7.2.1 Reguliere competitie  
 Reguliere competitie van 22 - 24 - 26 wedstrijden 
 

3.8 TOEWIJZING EUROPESE PLAATSEN 
3.8.1 Toewijzing Europese plaatsen gebeurt bij beslissing door de Raad van Bestuur 

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. 
3.8.2 Verdeling 

De wijze van toekenning van de Europese tickets zal voor 01/09/2017 bij 
beslissing van de RvB KBVBV bepaald en meegedeeld worden. Van zodra het 
aantal tickets gekend is zal de definitieve toekenning gebeuren. 

 
4. ACCOMMODATIE EN BENODIGDHEDEN. 
4.1. ACCOMMODATIE 
 Alle wedstrijden van het kampioenschap dienen verplicht in zaal en op een 

gehomologeerd terrein te worden betwist. In Liga A vrouwen dient gespeeld op 
centraal terrein.  

 Voor de andere Nationale reeksen bepaalt de homologatiecommissie op welk 
terrein gespeeld wordt.  

  
        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. 
 
4.2. BENODIGDHEDEN. 
 Samengevat: 
 - palen afgeschermd en niet vastgehecht aan muren of vloeren; 
 - meetstok onderverdeeld in centimeters tot 2,46 m minimum; 
 - vijf ( zes voor LIGA A Vrouwen ) officiële wedstrijdballen die volledig 

gelijkvormig zijn (merk en type); 
 - min. 6 degelijke goedgekeurde ballen van hetzelfde merk en type als de 

wedstrijdballen voor beide ploegen; deze worden aan de bezoekers 
overhandigd minimum 60 minuten voor aanvang van de wedstrijd; 

 - goed functionerende digitale manometer; 
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 - twee goed zichtbare- en leesbare scoreborden, dewelke in twee delen 
verdeeld zijn en duidelijk de behaalde punten van elke ploeg, het aantal 
gewonnen sets en de ploeg die de opslag heeft aangeven; voor liga B/1ste  
nationale volstaat één scorebord en moet een tweede in reserve gehouden 
worden. 

 -    twee stellen nummerplaatjes van 1 t.e.m. 22 recto/verso;  
         -   zoemer voor bevestiging van snelle wissel ( geen fluitsignaal) 
 - scheidsrechtersplatform waarop de scheidsrechter de wedstrijd staande kan 

leiden  
 -  het scheidsrechtersplatform moet volledig afgeschermd zijn inclusief de  

eventuele wieltjes; 
 - vlaggen (40 x 40 cm) bij voorkeur met rubberen handvat van een t.o.v. de vloer 

contrasterende kleur indien er lijnrechters zijn aangeduid; 

- opstellingsbriefjes voor de thuisploeg en de bezoekers ;( niet indien tablets 

gebruikt worden )  

-  wedstrijdblad in reserve indien E-score uitvalt; voldoende gefrankeerde 

voorgedrukte omslag;  
 - twaalf flessen water, in gesloten ( geen glas ) verpakking van minimum 1,5 l 

die voor iedere wedstrijd worden overhandigd aan de bezoekers; 
-   5 ballenrapers in uniforme kledij (minimum 12 jaar aanbevolen) 
-   2 moppen met een minimum breedte van 1 m 
-   2 quick moppers in uniforme kledij (minimum 12 jaar aanbevolen) 
-  materiaal voor het droog houden van het terrein 
-  2 jasjes voor heraan te duiden libero. 
 

 Voor de normen van de homologatie verwijzen wij naar het 
homologatiereglement dat een onderdeel uitmaakt van het competitiereglement 

   
Afwijking voor Liga B vrouwen en mannen en 1ste nationale mannen: er zijn 
minimum 4 ballenrapers verplicht, waarvan één ook als quick mopper dient te 
fungeren. (minimum 12 jaar aanbevolen). 

  
Het gebruik van de E-score is verplicht. Bij niet toepassing zal de voorziene boete 
aangerekend worden. 

 
5. SPORTUITRUSTING SPELERS. 
5.1. KLEDIJ:  
  Moet éénvormig, zuiver en van dezelfde kleur zijn. 

De officiële (vanaf de toss) opwarming dient te gebeuren in uniforme kledij  
De liberospeler moet een uitrusting dragen (of een jasje voor de heraangeduide 
libero) waarvan de trui qua kleur dominant moet contrasteren  met de kleur van 
de andere leden van de ploeg. De uitrusting van de libero mag een ander patroon 
hebben maar moet genummerd zijn zoals de overige ploegleden. 
Contrasteren = een tegenstelling vormen – afsteken – een in het oog vallende 
tegenstelling (dominante andere kleur dan de kleuren van de andere spelers). 

  Reclame op de kledij mag voor de libero verschillen t.o.v. de    andere spelers. 
 Nummering van 1 tot 18 in duidelijk contrasterende kleur met een minimum 

hoogte van 10 – 15 cm op het midden van de borst en 15 – 20 cm midden op de 
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rug. De band waarmede het nummer gemaakt wordt moet minimum 1 -  2  cm 
breed zijn. ( conform de internationale spelregels ) 

 
5.2. PLOEGKAPITEIN: herkenbaar door een bandje van minimum 8 cm bij minimum 

1 -  2  cm, dat van een andere kleur moet zijn dan de trui en aangebracht onder 
het borstnummer. 

 
5.3. SCHOEISEL: het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat 

op de vloer is verboden. 
 
5.4. WISSELEN van natte truien mag op voorwaarde dat de kleur, het model en de 

nummers van de nieuwe trui(en) dezelfde blijven. 
 
6. WEDSTRIJDLEIDING. 
6.1. SCHEIDSRECHTERS 
6.1.1. De wedstrijd wordt geleid door een 1ste en 2de scheidsrechter. Bij de finales play-

off wedstrijden in liga A vrouwen worden lijnrechters aangeduid. Voor de andere 
wedstrijden in liga A vrouwen en in de andere afdelingen beslist de N.A. of er 
lijnrechters dienen aangeduid te worden. 

 
6.1.2. Kosten. 
 Alle kosten worden op discrete wijze geregeld voor de aanvang van de wedstrijd. 

De kosten dienen contant betaald te worden. 
 De strook voor kwijting wordt bij het wedstrijdblad gevoegd. De totale verrekening 

van de scheidsrechterskosten zal gebeuren via de compensatiekas.  
 
6.1.2.1. Wedstrijdkosten. 
  a) 1° en 2° scheidsrechter:  € 50,00  
  b) lijnrechters: € 35,00 
6.1.2.2. Verplaatsingskosten. 
 Bedrag per kilometer volgens het tarief FOD-financiën bepaald op 1 juli van het 

betrokken sportjaar (wordt via de websites bekend gemaakt)  
 Een niet-aangeduide scheidsrechter of ander aangesloten lid van het verbond die 

bij afwezigheid van een scheidsrechter de leiding van de wedstrijd waarneemt, 
heeft recht op de voorziene wedstrijdkosten en eventuele terugbetaling van het 
ingangsgeld. Een vervanger heeft in geen geval recht op verplaatsingskosten. 

 Bij niet verwittigd forfait dienen de wedstrijd- en verplaatsingskosten betaald door 
de bezochte ploeg. 

 Indien de bezoekende ploeg forfait oploopt, zullen deze kosten aangerekend 
worden aan de bezoekende ploeg en via creditnota in mindering gebracht worden 
van de bezochte ploeg. Deze kosten zullen niet meer in rekening gebracht 
worden via de compensatiekas.  

 
6.1.3. Vrije toegang. 
         Personen, op vertoon van hun vergunning met vermelding van officieel of 

scheidsrechter, geldig voor het lopende seizoen, hebben vrije toegang (tenzij 
anders bepaald in het reglement van de organisatie) tot alle wedstrijden van het 
nationale kampioenschap (ook play-offs) en alle wedstrijden van het KBVBV-, 
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VOLLEY VLAANDEREN- en het AIF-kampioenschap, eveneens alle wedstrijden 
van de Beker van België, uitgezonderd de finales en de supercup. 

 
6.2. MARKEERDER(S). 

 De E-score,  wordt bijgehouden door een markeerder aangeduid door de 
thuisploeg.  
Deze kan bijgestaan worden door een hulpmarkeerder, aangeduid door de 
bezoekende ploeg. ( Bij toepassing van E-score dient deze het programma 
hiervan te beheersen ) 

 Zij moeten lid zijn van  VOLLEY VLAANDEREN/AIF en minstens 16 jaar oud zijn. 
Zij voeren hun opdracht uit overeenkomstig de Internationale Spelregels. 

 Zij kunnen geen enkele andere functie uitoefenen. 
 De na(a)m(en) en vergunningnummer(s) worden aan de hand van de vereiste 

documenten op de daarvoor voorziene plaats op het wedstrijdblad ingeschreven.  
 De markeerder(s) teken(en)t voor de juistheid van de wedstrijdgegevens VOOR 

het afsluiten van het wedstrijdblad door de kapiteins en de scheidsrechters.  
 De markeerder van de thuisploeg zorgt voor een voldoende gefrankeerde omslag 

voor het versturen van het originele wedstrijdblad en geeft een kopie van het 
wedstrijdblad aan een afgevaardigde van de bezoekers en de thuisploeg. Bij 
ontstentenis van een markeerder is de thuisploeg volledig verantwoordelijk voor 
de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

 
6.3. TERREINAFGEVAARDIGDE 
 De thuisploeg stelt een terreinafgevaardigde, lid van de inrichtende club, 

minstens 18 jaar oud en herkenbaar door een armband ter beschikking van de 
officiëlen  Zijn naam en vergunningnummer worden aan de hand van de vereiste 
documenten op de daarvoor voorziene plaats op het wedstrijdblad ingeschreven. 
De terreinafgevaardigde tekent voor de wedstrijd voor de juistheid van deze 
gegevens. 

 Indien de terreinafgevaardigde, door de eerste scheidsrechter, uit zijn functie 
wordt ontslagen, dan zal de thuisploeg een andere terreinafgevaardigde ter 
beschikking van de officiëlen moeten stellen. Bij ontstentenis van een 
terreinafgevaardigde is de thuisploeg volledig verantwoordelijk voor de daaruit 
voortvloeiende gevolgen.  

 
 Taken van de terreinafgevaardigde: 
 1. hij dient 1 uur 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de ingang van 

de zaal of op het terrein aanwezig te zijn; 
 2. hij zorgt voor de opvang van alle officiëlen en de bezoekende ploeg en 

begeleidt hen naar de kleedkamers; 
 3. hij is verantwoordelijk voor de officiëlen tot deze de accommodaties verlaten 

hebben; 
 4. hij voert de opdrachten, die hem door de eerste scheidsrechter of commissaris 

worden opgelegd, correct en onmiddellijk uit; 
 5. hij kan geen enkele andere functie uitoefenen  
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6.4. WEDSTRIJDCOMMISSARIS. 
 Voor alle wedstrijden die betwist worden in de finale van de play-off’s Liga A 

vrouwen, zal een commissaris aangeduid worden. De aanduidingen verschijnen 
op de officiële websites van het KBVBV en de beide vleugels. 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 overeenkomstig 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 vergoeding en  kosten hebben 
ontvangen; 

 - vermelding op het wedstrijdblad of in zijn verslag van alle anomalieën (kledij, 
materiaal, ballen, incidenten, e.d.m.); 

 - als laatste het wedstrijdblad tekenen; 
         - maakt een gedetailleerd verslag dat uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd 

dient overgemaakt 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. 

 
6.5. BETWISTING WEDSTRIJDBLAD - SPOEDPROCEDURE 
         Elke betwisting m.b.t. het wedstrijdblad dient onmiddellijk gemeld aan en 

opgelost door de eerste scheidsrechter. De scheidsrechter is verplicht elke 
aanmerking door de kapiteins geformuleerd tijdens de wedstrijd te melden of te 
laten vermelden op het wedstrijdblad alvorens dit is afgesloten. Klachten i.v.m. 
verkeerde opstelling van speelgerechtigde leden, deelname van 
speelgerechtigde leden of officiëlen, in het bezit van een geldige vergunning 
(VOLLEY VLAANDEREN), spelerskaart, legitimatiebewijs of validatievignet (AIF) 
zonder vermelding op het wedstrijdblad of rotatiebriefje, niet gemeld voor het 
beëindigen van de set blijven zonder gevolg. 
Vanaf de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie en de play-offs, zal 
elke klacht over feiten die op beslissende wijze de uitslag van de wedstrijd 
kunnen beïnvloeden enkel volgens een spoedprocedure kunnen beslecht 
worden. Zie bijlage 2.   

 
6.6. VERSTUREN WEDSTRIJDBLAD 
 Het ondertekend wedstrijdblad van voor en na de wedstrijd, het roosterblad en 

de afdruk van de upload en de onkostennota's worden door de scheidsrechter 
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onmiddellijk na de wedstrijd gepost. Bij in gebreke blijven wordt de voorziene 
boete aangerekend aan de scheidsrechter. 

6.7    OPMERKINGEN WEDSTRIJDBLAD 
De scheidsrechter noteert in het vak ‘opmerkingen’ als de libero(s) niet gespeeld 
heeft (hebben) en alle andere nodige opmerkingen;  

 
 
7. ADMINISTRATIE. 
7.1. OFFICIELE MEDEDELINGEN. 
 In het officiële KBVBV,VOLLEY VLAANDEREN en/of AIF tijdschrift/website 

verschijnen alle officiële berichten i.v.m. de competitie. De clubs worden geacht 
zich op de hoogte te houden van deze berichten. Alleen de berichten verschenen 
op de site van het KBVBV zijn rechtsgeldig voor de nationale reeksen. 

 
7.2. TORNOOIEN, DEMONSTRATIE- OF OEFENWEDSTRIJDEN, 

VERPLAATSINGEN NAAR HET BUITENLAND. 
7.2.1 De bepalingen uitgebracht door de vleugels zijn hier van toepassing voor hun      

aangesloten clubs. 
De organiserende club wordt verantwoordelijk gesteld voor een te late aanvraag 
of het niet indienen van een aanvraag. De voorziene sanctie wordt toegepast. 

 
7.2.2. Formaliteiten te vervullen door aanvrager voor tornooien, demonstratie-, oefen- 

en vriendenwedstrijden. 
Voor het organiseren van een tornooi, een demonstratie- of een 
vriendenwedstrijd, niet voorzien in de nationale kampioenschaps- of 
bekerkalender, dient door de organiserende club geen  toelating gevraagd aan 
de verantwoordelijke ontmoetingen van VOLLEY VLAANDEREN of AIF indien 
dit kadert in een activiteit van de club. De aanvraag, gesteld op het officiële 
formulier en ondertekend door de secretaris, wordt gestuurd aan de 
verantwoordelijke ontmoetingen van VOLLEY VLAANDEREN of AIF. De 
voorschriften van de CEV en van de FIVB moeten strikt gevolgd worden. Een 
kopie "voor akkoord" zal gestuurd worden naar de verantwoordelijke nationale 
ontmoetingen. 

 

Voor wedstrijden met een internationaal karakter dient evenwel de toelating 
gevraagd aan de nationale verantwoordelijke ontmoetingen, tenminste 2 
dagen voor de geplande data.  

 

7.2.3 Verplaatsingen naar het buitenland 
 Voor de deelname van een club aan een tornooi, een demonstratie- of een 

oefenwedstrijd in het buitenland, dient de toelating gevraagd aan de nationale 
verantwoordelijke ontmoetingen tenminste 2 dagen voor de geplande data.  

 
7.2.4.Bij het niet naleven van bovenvermelde bepalingen worden de voorziene boeten 

toegepast door de verantwoordelijke ontmoetingen KBVBV  
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7.2.5.Scheidsrechters mogen geen enkele wedstrijd leiden zonder toestemming van 
de NA . 

 Alle wedstrijden met internationaal karakter moeten geleid worden door 
scheidsrechter(s) aangeduid/goedgekeurd door de verantwoordelijke van de NA. 

  
7.3. INLICHTINGEN. 

 Inlichtingen m.b.t. het kampioenschap dienen schriftelijk gericht aan de 
verantwoordelijke nationale ontmoetingen. 

 
7.4. KALENDERBOEKJES. 
  
 Er zullen geen kalenderboekjes meer verschijnen. Iedereen, wordt verzocht om 

de betreffende KBVBV site  te raadplegen. 
   
 De clubs van VOLLEY VLAANDEREN en AIF, moeten alle gegevens betreffende 

hun club en in het bijzonder de geprogrammeerde thuiswedstrijden vermeld op 
de site KBVBV  controleren en eventuele onjuistheden schriftelijk melden aan de 
verantwoordelijke nationale ontmoetingen, binnen de 10 dagen na het 
verschijnen ervan. Wie dit nalaat, verzaakt aan alle rechten bij betwistingen. 

 
8. AFWEZIGHEID COMPETITIELEIDER. 
 In geval van afwezigheid van de verantwoordelijke nationale ontmoetingen, nemen 

de adjunct verantwoordelijken zijn functie over. 
  
 In eerste instantie : 

Michel Loppe, Chemin des Halleux, 106   4845 Sart-lez-Spa 
Telefoon   087 37 76 35  GSM  0497/03.13.95 
E-mail michel.loppe@skynet.be   cfr@volleyaif.be 

 

 In tweede instantie 
 Gilbert Moorthamer, Broekdam-Noord,26 te 9150 Kruibeke 
 Tel 03/774.02.13 – GSM  0479/28.03.80 
 gilbertmoorthamer@hotmail.com. 
 
9. DIVERSE BEPALINGEN. 
9.1. ONDERBREKING VAN DE WEDSTRIJD. 

 In het geval van een of meer onderbreking(en) met een totale duur van meer dan 
60 minuten wordt de wedstrijd opnieuw gespeeld op een tijdstip vast te leggen 
door de verantwoordelijke nationale ontmoetingen. De 60 minuten nemen een 
aanvang bij het begin van de eerste onderbreking en de scheidsrechter vermeld 
dit in het vak opmerkingen van het wedstrijdblad. 

 
9.2 GELUIDOPNAMES BIJ TV UITZENDING 

De clubs zijn verplicht geluidsopnames gedurende TO en TTO bij TV-uitzending 
toe te laten.  

 
 
 

mailto:michel.loppe@skynet.be
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9.3 GELUIDSHINDER – WANGEDRAG – AGRESSIE 
Eventuele geldende reglementen inzake geluidshinder in de accommodaties 
zijn van toepassing 
Indien tijdens een wedstrijd sprake is van geluidshinder, wangedrag of agressie, 
met de bedoeling, spelers en/of scheidsrechters of publiek, te intimideren moet 
de scheidsrechter /Commissaris, een einde maken aan de geluidshinder 
respectievelijk agressie of wangedrag. 
 
De thuisspelende club is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde voor, 
tijdens en na de wedstrijd. 
 
Indien dit één of meer onderbreking(en) met een totale duur van meer dan 60 
minuten teweegbrengt, zal de wedstrijd stopgezet worden en zal door de 
scheidsrechter/commissaris een rapport opgemaakt worden dat overgemaakt 
wordt aan de nationale klachtencommissie en  nationale competitieleiding. 

 
9.4. DRANKEN  

De verantwoordelijkheid van het gebruik van dranken in de speelzaal, ligt bij de 
thuis spelende ploeg of inrichtende organisatie. Het KBVBV is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of onregelmatigheden als gevolg 
van drankgebruik.  

  

9.5. WEDSTRIJDBALLEN. 
 Er wordt gespeeld met de officieel goedgekeurde ballen na beslissing van de RvB 

KBVBV. 
 Spelen met een andere wedstrijdbal dan officieel goedgekeurd: een boete van 

250,00 € per wedstrijd. 
 De officieel goedgekeurde ballenmerken worden op geregelde tijdstippen 

opgenomen in de officiële publicaties van beide vleugels. 
 
9.6 SUPERCUP . 
 De supercup is een organisatie van het KBVBV. Zij kan worden afgestaan aan 

derden volgens een formule goedgekeurd door de RvB KBVBV. Deelname is 
voorbehouden aan de landskampioen en de bekerwinnaar; zo deze eenzelfde 
ploeg is, zal de verliezende bekerfinalist deelnemen. Boete ingeval van niet 
deelname: € 5 000,00 

  
9.7. PUBLICITEIT OP EN ROND HET TERREIN. 
 Wij verwijzen naar het homologatiereglement dat een onderdeel is van het 

competitiereglement.  
 Afwijkingen dienen voorgelegd aan en worden beslist door de RvB KBVBV. 
 
9.8   Beschermde organisaties 

Volgende organisaties zijn beschermd en er worden geen andere wedstrijden 
betwist op datum(s) van: 
 

- finale van de Belgische Beker 
- Supercup (Liga A vrouwen ) 
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- Organisaties van de vleugels  
- Wedstrijden van nationale ploegen 

 
9.9  Spelers/speelsters en andere aangesloten leden van het KBVBV , VOLLEY 

VLAANDEREN 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 
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BIJLAGE 1 
 

PROTOCOL VOOR UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN 

 
1. Dit protocol behandelt uitsluitend het uitstel van wedstrijden door overmacht. 
  
2. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen uitstel omwille van overmacht 

en omwille van weersomstandigheden 
 
3. Overmacht 

3.1. Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen die het onmogelijk maakt 
om een wedstrijd te betwisten (vb. ongeval tijdens verplaatsing naar de 
wedstrijd, overstroming/instorting van de zaal ) met uitzondering van 
weersomstandigheden. 

 
3.2. In deze gevallen wordt de nationale verantwoordelijke ontmoetingen 

onmiddellijk verwittigd, die soeverein over het uitstel beslist. 
 

3.3. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd zowel door de nationale 
verantwoordelijke ontmoetingen, als door de ploeg die het geval van overmacht 
inroept. 

 
3.4. Het bewijs van overmacht dient de eerstvolgende werkdag gestaafd te worden 

met bewijsstukken op straffe van forfait. 
 

3.5. Hij verwittigt onmiddellijk van het uitstel 
 

3.5.1. de nationale en landelijke verantwoordelijke scheidsrechters 
3.5.2. de verantwoordelijke voor de aanduidingen van de commissarissen. 
3.5.3. de verantwoordelijke van de website 

 
3.6. Binnen een tijdspanne van vijf werkdagen volgend op het incident, dient met 

onderlinge toestemming een nieuwe datum bepaald te worden. Indien binnen 
deze termijn geen overeenkomst tot stand komt, zal de nationale 
verantwoordelijke ontmoetingen zelf een datum vastleggen.  

 
4. Weersomstandigheden 
4.1 Algemeen uitstel 

4.1.1 De nationale verantwoordelijke ontmoetingen neemt soeverein de 
beslissing over algemeen uitstel van de wedstrijden bij voorspelde 
weersomstandigheden. 

4.1.2 Het besluit tot algemeen uitstel voor het weekend wordt ten laatste 
op de zaterdag van het speelweekend genomen om 11u30. 

4.1.3 Het besluit tot uitstel voor de zaterdag of zondag alleen wordt op 
de dag zelf genomen ten laatste om 11u30. 

4.1.4 Het besluit tot uitstel wordt medegedeeld langs de voorziene 
kanalen.  
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4.1.5  De nationale verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt de 
verantwoordelijke ontmoetingen van de beide vleugels over het 
uitstel die hun verdere kanalen aanspreken. 

4.1.6 Hij verwittigt onmiddellijk de nationale en landelijke 
verantwoordelijke scheidsrechters van het uitstel en eveneens 
de verantwoordelijke voor de aanduidingen van de 
commissarissen. 

4.1.7     De nationale verantwoordelijke ontmoetingen stelt binnen de drie 
werkdagen de datum vast waarop de wedstrijden van het 
algemeen uitstel zullen gespeeld worden. 

 
4.2      Uitstel voor bepaalde wedstrijden  

4.2.1 Ingevolge niet voorspelde weersomstandigheden kunnen 
bepaalde wedstrijden uitgesteld worden. 

4.2.2 De aanvraag voor uitstel kan zowel gebeuren door de thuisploeg 
als de bezoekende ploeg. 

4.2.3 De aanvraag dient te gebeuren bij de nationale verantwoordelijke 
ontmoetingen die soeverein beslist over het uitstel, na inwinning 
van de nodige inlichtingen over de omstandigheden. Bij deze 
beslissing moet de veiligheid van de spelers, begeleiders en 
publiek ten goede komen. 

4.2.4 De aanvraag dient minimum 06u00 voor het voorziene tijdstip van 
de wedstrijd aangevraagd te worden. 

4.2.5 De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd zowel door de 
nationale verantwoordelijke ontmoetingen, als door de ploeg die 
het uitstel aanvraagt. 

4.2.6 Het besluit tot uitstel wordt medegedeeld langs de voorziene 
kanalen  

4.2.7 De nationale verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt de 
verantwoordelijke ontmoetingen van de beide vleugels over het 
uitstel die hun verdere kanalen aanspreken. 

4.2.8 Hij verwittigt onmiddellijk de nationale en landelijke 
verantwoordelijke scheidsrechters van het uitstel en eveneens de 
verantwoordelijke voor de aanduidingen van de commissarissen. 

4.2.9 Binnen een tijdspanne van vijf werkdagen volgend op het uitstel, 
dient met onderlinge toestemming een nieuwe datum bepaald te 
worden. Indien binnen deze termijn geen overeenkomst tot stand 
komt, zal de nationale verantwoordelijke ontmoetingen zelf een 
datum vastleggen. 
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KBVBV 

KONINKLIJK Belgisch 
Volleybal Verbond 

 
 

NATIONALE COMPETITIE SEIZOEN  2017-2018 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Dit inschrijvingsformulier is terug te sturen aan het VOLLEY VLAANDEREN-secretariaat, 
Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde vóór 15/05/2017. (via clubadministratie voor de VOLLEY 
VLAANDEREN-ploegen en voor AIF-ploegen via secretariaat AIF p/a Rue de Namur,84 
5000 (BEEZ) NAMUR) 
 
NAAM CLUB:..………....................................................... 
Prov. & Stamnr. ......……...... 
 
REEKS: ** LIGA A VROUWEN O   
 ** LIGA B VROUWEN O 
 ** Liga B MANNEN O 
 ** 1°  NATIONALE MANNEN O 

(** gelieve het juiste O zwart te maken) 
 
GEGEVENS DIE OP DE SITE (VOLLEY VLAANDEREN) (AIF) WORDEN 
OVERGENOMEN  
 
a) SECRETARIS: 
 Naam en voornaam: ..................................................................................................  
 Adres:   ......................................................................................................................  
 Tel.nr.:  ..............................................  (privé)  .................................................  (werk) 
     GSM ..................................................  
     Fax:  ..................................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 E-mail:  ......................................................................................................................  
 
b) VOORZITTER: 
 Naam en voornaam: ..................................................................................................  
 Adres:   ......................................................................................................................  
 Tel.nr.:  ..............................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 GSM 
    Fax:  ...................................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 E-mail:  ......................................................................................................................  
 
c) PENNINGMEESTER: 
 Naam en voornaam: ..................................................................................................  
 Adres:   ......................................................................................................................  
 Tel.nr.:  ..............................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 GM 
     Fax:  ..................................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 E-mail:  ......................................................................................................................  
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d) COMPETITIEVERANTWOORDELIJKE van de club: (indien secretaris; niets 
invullen) 
 Naam en voornaam: ..................................................................................................  
 Adres:   ......................................................................................................................  
 Tel.nr.:  ..............................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 GSM 
     Fax:  ..................................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 E-mail:  ......................................................................................................................  
 
e) MANAGER: 
 Naam en voornaam: ..................................................................................................  
 Adres:   ......................................................................................................................  
 Tel.nr.:  ..............................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 GSM 
     Fax:  ..................................................  (privé)  .................................................  (werk) 
 E-mail:  ......................................................................................................................  
 
f) ZAAL: 
 Benaming:  ................................................................................................................  
 Adres:  ......................................................................................................................  
  .................................................................................................................................  
 Tel.nr.:  ................................................  Fax:  .........................................................  
 
 Omcirkel zoals voorzien in homologatiereglement: 
 zaaltype:   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  //  ingang: links - onder - rechts 
 hoofdterrein:  1 - 2 - 3 - 4 - 5 
  
 In bijlage wegbeschrijving “hoe zaal te bereiken“ bijvoegen. 
 
GEGEVENS VOOR HET OPSTELLEN VAN DE WEDSTRIJDKALENDER. 
 
KALENDER: 
De THUISwedstrijden worden gespeeld als volgt: 
 
 Zaterdag - Zondag 
 Aanvangsuur:  tijdens weekend = .......... u. 
  tijdens weekdag = .......... u. 
 
Andere ploegen die in dezelfde zaal hun wedstrijden betwisten (met vermelding van afdeling 
a.u.b.):  
  .................................................................................................................................  
Data wanneer de zaal niet beschikbaar is of andere wensen i.v.m. de wedstrijden  
  .................................................................................................................................  
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GEGEVENS DIE ZEER NUTTIG ZIJN VOOR ONS VERBOND: 
 
Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon- en faxnummer TRAINER: 
  .................................................................................................................................  
  .................................................................................................................................  
 
Wanneer zijn de vaste trainingsavonden van de ploeg: 
Dagen: ...........................................................................................................................  
Zaal: ..............................................................................................................................  
Uren: .............................................................................................................................  
 
Merk en type van wedstrijdbal :……………………………………………………………….. 
 
Naam website :……………………………………………………. 
 
Ingesloten vindt U het competitiereglement van toepassing voor het seizoen 2017/2018. 
De club aanvaardt en onderschrijft hiermede het competitiereglement 2017/2018.  
 
Datum, ...............................  
 
Naam & handtekening secretaris: ......................................   
Naam & handtekening voorzitter: .......................................   
 
 

Indien er voor de Beker van België andere gegevens dienen gebruikt te 
worden gelieve deze hier te vermelden  

 
 

   Zaal : 
 

   Dag en uur : 
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Bijlage 2 

SPOEDPROCEDURE VOOR NATIONAAL SPELENDE 

PLOEGEN 

 

Artikel 1: SPOEDPROCEDURE VOOR DE NATIONALE JURIDISCHE 
COMMISSIES 

 Vanaf de voorlaatste wedstrijd van de reguliere competitie (of vanaf fase één 
van de competitie) zal elke klacht over feiten die op beslissende wijze de 
uitslag van de wedstrijd kunnen beïnvloeden volgens een spoedprocedure 
worden beslecht.   

 Deze procedure wordt gevoerd voor de Juridische commissie(s) volgens de 
procedure voorzien in het Reglement van Inwendige Orde KBVBV art 6 tot 
25 met inachtname van volgende wijzigingen: 

 
Artikel 2: INLEIDING VAN EEN KLACHT VOOR DE KLACHTENCOMMISSIE   
 Iedere klacht zal per fax/mail met leesbevestiging en aangetekende 

zending/spoedkoerier verzonden worden naar KBVBV secretariaat. Deze 
zendt, bij ontvangst, de klacht  onmiddellijk per fax/mail met leesbevestiging, 
door naar de voorzitter van de klachtencommissie, de vleugel van 
aansluiting en de tegenstrever (de clubsecretaris en voorzitter )  

 
Artikel 3: TERMIJN VOOR DE INLEIDING VAN EEN KLACHT  
 Uiterlijk binnen 12 uur na de wedstrijd of het “vervallen van de feiten". 
 
Artikel 4: INLEIDING VAN BEROEP OF VERBREKING  
 Ieder beroep of voorziening in verbreking zal per fax/mail met 

leesbevestiging en aangetekende zending/spoedkoerier verzonden worden 
naar KBVBV secretariaat. Deze zendt, bij ontvangst, de klacht  onmiddellijk, 
per fax/mail met leesbevestiging, door  naar de voorzitter van de 
beroepscommissie of cassatiecommissie, de vleugel van aansluiting en de 
tegenstrever (de clubsecretaris en voorzitter )  

 
Artikel 5: TERMIJN VOOR BEROEP OF VERBREKING  

De termijn van vijftien kalenderdagen wordt herleid tot 12 uur na ontvangst 
van de beslissing van de Commissie (ter zitting of volgens de betekening 
zoals hierna omschreven).  

 
Artikel 6: REMGELD 
  Voor elke procedure (Klachten-, Beroeps- en Verbrekingcommissie zal de 

klager het remgeld gestort hebben zoals voorzien in het RIO met dien 
verstande evenwel dat, gezien de korte tijdspanne het bewijs van de betaling 
ter zitting zal kunnen voorgelegd worden. 
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Artikel 7: DATUM VAN DE BEHANDELING DOOR DE COMMISSIES  
 De datum waarop de Juridische Klachtencommissie een klacht in 

hoogdringendheid zal behandelen wordt, behoudens tegenbericht als volgt 
bepaald: de klacht zal worden behandeld op de tweede werkdag na de 
wedstrijd of vervallen van de feiten. Indien de Juridische Commissie op de 
gegeven datum niet kan vergaderen, of de datum ongepast is gezien de 
hoogdringendheid, zal de Voorzitter van de Commissie of zijn 
plaatsvervanger en/of het secretariaat een andere datum opgeven. 

 De datum van een mogelijk zitting in beroep voor de Beroepscommissie 
wordt op voorhand bepaald; deze zal behoudens tegenbericht worden 
behandeld twee werkdagen na de kennisgeving van de beslissing van de 
Klachtencommissie zoals hierna omschreven.  

 Indien de Juridische Commissie op de gegeven datum niet kan vergaderen, 
of de datum ongepast is gezien de hoogdringendheid, zal de Voorzitter van 
de Commissie of zijn plaatsvervanger en/of het secretariaat een andere 
datum opgeven.  

 
Artikel 8: MEDEDELINGEN, OPROEPINGEN EN BETEKENING VAN 

BESLISSINGEN AAN PARTIJEN 
 De beslissingen van de commissie zullen worden medegedeeld aan 

belanghebbende partijen en hun vleugel van aansluiting op passende wijze 
en in functie van de hoogdringendheid, zonodig mondeling ter zitting en/of 
per fax/mail met leesbevestiging 

 Het secretariaat en/of de Voorzitters van de Juridische Commissies (cq hun 
plaatsvervanger) zullen de kennisgeving van klacht, beroep en verbreking, 
oproeping van partijen, mededeling van verweermiddelen en beslissing van 
de Commissie die niet ter zitting werden medegedeeld en ander relevante 
informatie over een geding met alle beschikbare middelen met inbegrip van 
fax/mail met leesbevestiging  en/of aangetekende zending/spoedkoerier 
kunnen mededelen.  

 Het secretariaat en/of de Voorzitters van de Juridische Commissies (cq hun 
plaatsvervanger) wordt verondersteld het mogelijke te hebben gedaan om 
partijen de nodige informatie te hebben verschaft. Stukken zullen worden 
medegedeeld in die taal waarin zij door partijen of derden werden opgesteld.  

  
Artikel 9: ARBITRAGEPROCEDURE 
 De Voorzitter van de Klachten- of Beroepscommissie kan partijen 

voorstellen om in de gegeven samenstelling van de Commissie, de 
procedure tot een arbitrageprocedure om te vormen; hij zal voor het geval 
zich voordoet de partijen voor akkoord laten tekenen. Deze 
arbitrageprocedure kan in dit geval worden ingeleid voor niet-financiële 
klachten en verloopt volgens de arbitrageprocedure zoals beschreven in het 
R.I.O. art 22. KBVBV. 

 


