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VOORAF

Deze infobundel, al langer gekend als de Groene Bijbel, wil meer zijn dan zomaar een boekje met informatie over de jeugdwerking binnen de provincie Vlaams-Brabant. Deze bijbel is hét naslagwerk voor
eenieder die begaan is met onze jeugd.
De Groene Bijbel is bestemd voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de Vlaams-Brabantse jeugdwerking: clubbestuursleden, jeugdverantwoordelijken en -begeleiders, trainers, coaches, jeugdscheidsrechters, spelers en ouders.
De inhoud van deze bundel is bovendien ook volledig digitaal terug te vinden op onze website:
www.volleyvlaams-brabant.be.

De Jeugdcommissie Volley Vlaams-Brabant wenst je een sportief volleybaljaar toe.

VOLG VOLLEYVLAAMSBRABANT OP SOCIAL MEDIA

(Inhoud onder voorbehoud van eventuele fouten. Alle aanpassingen zullen terug te vinden zijn in de digitale versie op de website van Volley Vlaams-Brabant. (Eventuele wijzigingen worden vermeld in onze nieuwsbrief.)
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I.

JEUGDWERKING VOLLEY VLAAMS-BRABANT

JEUGDCOMMISSIE
In Vlaams-Brabant vallen onderstaande events (zie ook deel II) onder de bevoegdheid van de jeugdcommissie Volley Vlaams-Brabant:
•

•
•

•
•
•
•

Start2Volley-project
o Start2Volley-clinics
o Start2Volley-toernooien
o Start2Volley-trainingen
o Jeugdsymposium
VOLTIS-project (binnen het evenement ‘Vollympics’)
Provinciale selectie
o Detectie en preselectie
o Selectie- en Volley Vlaanderen-trainingen
o Stages
o IPJOT’s (Interprovinciale Jeugdopleidingstoernooien)
Gewone jeugdcompetitie
Jeugdbekercompetitie
Trainerscursussen Sport Vlaanderen
Clubinformatie
o Nieuwsbrief ‘De Jeugdcommissie informeert…’
o Groene Bijbel
o Website

De jeugdcommissie, bestaande uit onderstaande leden, zorgt voor de organisatie van deze events:
Voorzitter Jeugdcommissie ai.;
Verantwoordelijke jeugdbeleid

Ronny Stevens

0485 65 13 52

rsvolvlbr@gmail.com

Competitieleider Jeugdcompetitie;

Chris Pannis

0468 31 29 01

chris.pannis@icloud.com

Verantwoordelijke Jeugdbeker

Marc De Bakker

0478 396 802

mdbvolley@telenet.be

Selectie & Techniek

Willy Duchatelet

willyvbtm@hotmail.com

Administratie; Attesten subsidies;
Zalen

Marc De Bakker

mdbvolley@telenet.be

Start2Volley Clinics & Toernooien;
Vollympics; Jeugdsymposium;
Nieuwsbrief; Groene Bijbel

Pascal Cuppens

0475 53 83 09

pascal.volleyvb@gmail.com

Deze jeugdcommissie krijgt ondersteuning van een 10-tal trainers tijdens de provinciale selectietrainingen, de IPJOT’s en de Start2Volley-toernooien.
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JEUGDANNORAMA
Elk seizoen wordt er door Volley Vlaams Brabant een annorama opgesteld zodat de clubverantwoordelijken over een mooi seizoensoverzicht kunnen beschikken.
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INTERESSANTE LINKS
WEBSITE VOLLEY VLAAMS-BRABANT
Raadpleeg regelmatig onze website: www.volleyvlaams-brabant.be! Hierop vind je alle mogelijke informatie. Ook de digitale versie van de Groene Bijbel is op deze site volledig te raadplegen.
Bij het competitieprogramma ‘VolleyAdmin2’ vind je alle kalenders en uitslagen (knop 'Competitie & Beker') terug.

WEBSITE START2VOLLEY
De site van Start2Volley bevat een schat aan informatie die nuttig is voor trainer, ouder of andere sympathisant. Je kan er o.a. alle syllabussen van de Start2Volley-clinics gratis downloaden.
Neem zeker eens een kijkje op www.start2volley.be.

TRAINERSCURSUSSEN SPORT VLAANDEREN
Sport Vlaanderen richt regelmatig trainerscursussen in. Tijdens de maanden
september en oktober organiseert de Vlaamse Trainersschool samen met
Volley Vlaanderen op maandagavond een Start 2 Coachmodule. Gedurende
vijftien uur wordt op een voornamelijk praktijkgerichte manier gewerkt aan
de
‘Basisprincipes
rond
verantwoord
training
geven’.
Deze module vervangt de huidige module 1 van het Algemeen Gedeelte Initiator.
Volg daaromtrent de info op Vind een VTS-opleiding op jouw maat | Sport Vlaanderen.

NIEUWSBRIEF: DE JEUGDCOMMISSIE INFORMEERT…
Sinds juli 2019 verschijnt er op regelmatige basis een nieuwsbrief. Vergeet niet om je ook in te schrijven. Op die manier blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen onze Vlaams-Brabantse jeugdwerking.

BEACHVOLLEY
Naast het zaalvolleybal kent ook het beachvolleybal steeds meer en meer succes. Jaarlijks worden er
diverse activiteiten op het zand georganiseerd, ook voor onze jeugd. De maanden dat er geen volleybalcompetitie is, stimuleren we onze jongeren om deel te namen aan de beachvolley-toernooien.
Meer info op https://beachbrabant.be/
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HOE NIEUWE LEDEN (ADMINISTRATIEF) OPVANGEN EN AANSLUITEN?
1. Iemand toont interesse in jouw club. Stuur de mail onmiddellijk door naar de trainers, jeugdverantwoordelijke, secretaris. Iemand komt zich aanmelden op de training? Spreek de persoon aan, vraag
leeftijd en verwijs hem/haar naar de juiste trainingsgroep.
2. Als de club over een clubboek of informatiebrochure beschikt, bezorg deze zo snel mogelijk. Bezorg
anders de basisinfo van trainingsuren, telefoon en e-mailadres van de secretaris aan de nieuwe geïnteresseerde.
3. Heeft de club een eigen website of Facebookpagina? Wacht niet te lang om de nieuweling hierover te
informeren.
4. Zodra er wordt deelgenomen aan een training: noteer volledige naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres en telefoon. Dat gebeurt door de trainer, ploegverantwoordelijke of jeugdcoördinator. Deze gegevens worden bezorgd aan de secretaris, die dit meldt aan het secretariaat van
Volley Vlaanderen. De geïnteresseerde is nu, zonder aangesloten te zijn, verzekerd voor één maand.
5. Indien nodig, informeer de betrokken speler en ouders dat hij/zij verzekerd is voor één maand. Niet
vergeten te vermelden dat gebeurlijke ongevallen altijd moeten worden aangegeven aan de verzekering (meestal via de secretaris) indien men hiervoor een tussenkomst wenst!
6. Blijft de interesse kan je overgaan tot de aansluiting. Deze aansluitingsprocedure zal volledig digitaal
verlopen. Het zal dus niet meer nodig zijn om het aansluitingsformulier met de post naar Volley
Vlaanderen te sturen.
7. Via de club waar je wenst aan te sluiten, zal je een link ontvangen voor deze digitale aansluiting.
8. Daarnaast zal vanaf 1 juni 2020 de medische validatie volledig worden losgekoppeld van de aansluiting. Het zal dus als nieuw lid van een club niet nodig zijn om je medisch te laten valideren als je wilt
starten met volleyballen. Dit komt er na een advies van de medische commissie van Volley Vlaanderen.
9. Wel zullen leden die zich aansluiten na 1 juni 2019 zich medisch moeten laten valideren in het jaar
dat ze 14 en 18 worden. De leden zullen hiervoor een mail krijgen met meer info. Ze zullen op controle moeten gaan bij een erkende sportarts waar er onder meer een ECG zal worden genomen. De
federatie volgt ook hier het advies van de medische commissie.
De club zal midden januari op de hoogte gebracht worden via Volleyadmin2 welke leden in dat jaar
14 en 18 jaar oud worden en op controle moeten. De erkende artsen hebben toegang tot VolleyAdmin2 zodat Volley Vlaanderen en de club kunnen zien welke leden medisch in orde zijn.
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II.

DOELSTELLINGEN VAN DE VLAAMS-BRABANTSE JEUGDWERKING

Zoals algemeen geweten is, draagt de Jeugdcommissie van Volley Vlaams-Brabant de werking voor onze
volleyballende kinderen nog steeds hoog in het vaandel. Daarom wil het zich voortdurend inzetten om
de volgende twee projecten in onze provincie zo goed mogelijk te ondersteunen:

KWANTITEITSPROJECT
Enerzijds willen we gaan voor een kwantiteitsproject. Dit houdt in dat we steeds proberen om zo veel
mogelijk jongeren naar het volleybal te krijgen. Hoe meer kinderen de weg naar het volleybalveld vinden, hoe meer we onze geliefkoosde sport kunnen promoten.

KWALITEITSPROJECT
Daarnaast willen we elke speler en speelster een kwaliteitsopleiding meegeven. Hierbij wordt niet enkel
aan de méér, maar ook aan de minder getalenteerde aandacht besteed.
Om beide projecten te kunnen realiseren, hebben we een netwerk van volleybalclubs nodig die ook hier
hun energie in willen steken. Gelukkig zijn in onze provincie Vlaams-Brabant het overgrote deel van de
actieve clubs bezig met een jeugdopleiding. Zonder hen staan we nergens. Het zou zeker renderend zijn
als we een goede samenwerking met deze 'jeugdvriendelijke clubs' (en hopelijk de overblijvende...)
kunnen realiseren om ons uiteindelijk doel te bereiken.
De jeugdcommissie Volley Vlaams-Brabant organiseert of ondersteunt meerdere activiteiten:
•

Jeugdsymposium

•

Jeugdsportfonds

•

Start2Volley-project
o Start2Volley-clinics
o Start2Volley-toernooien
o Start2Volley-trainingen

•

VOLTIS-project tijdens de ‘Vollympics’

•

Provinciale selectie
o Detectie en preselectie
o Selectie- en Volley Vlaanderen-trainingen
o Stages
o IPJOT’s (Interprovinciale Jeugdopleidingstoernooien)

•

Gewone jeugdcompetitie

•

Jeugdbekercompetitie

•

Trainerscursussen Sport Vlaanderen

•

Clubinformatie
o Nieuwsbrief ‘De Jeugdcommissie informeert…’
o Groene Bijbel
o Website

In volgende hoofdstukken geven we meer uitleg over deze activiteiten.
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VLAAMS-BRABANTS JEUGDSYMPOSIUM
Het jeugdvolleybal zit al jaren in de lift en elk jaar verwelkomen we nieuwe spelers, trainers, bestuursleden én ouders. Om deze nieuwe gezichten wegwijs te helpen in het ganse volleyballandschap organiseren we jaarlijks een Jeugdsymposium Volleybal Vlaams-Brabant.
Op zo’n jeugdsymposium komen tal van interessante thema’s aan bod, zowel sportief als extra-sportief.

Ter inspiratie, hier het programma van 2021:
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JEUGDSPORTFONDS

Alle info over het Jeugdsportfonds kan je vinden op de website van Volley Vlaanderen:
www.volleyvlaanderen.be/projecten/jeugdsportfonds.
De doelstelling van het jeugdsportfonds is de kwaliteit van de jeugdwerking in de volleybalclubs te verhogen en dat bijgevolg meer jeugd zich
aansluit bij uw volleybalclub. Via een puntensysteem worden de inhoudelijke criteria rechtstreeks gekoppeld aan de subsidies die de clubs
kunnen verdienen. Het project wordt gesteund door Sport Vlaanderen.
VERSCHILLENDE LABELS
Een eerste belangrijke wijziging is dat de algemene ranking zal verdwijnen. Vanaf nu worden alle criteria geclusterd in een basislabel ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub’ en 4 ‘extra’ te behalen labels. De andere labels
zijn het Talentenlabel, Volley4All-label, Beachlabel en G-label. Door te
werken met labels willen we alle clubs stimuleren om hun clubwerking en
clubvisie te analyseren en hierin gericht te bepalen waar de club op zal
inzetten. Waarvoor staat de club en welke labels weerspiegelen deze visie?
DEADLINES
Het indien van je clubdossier gebeurt in 3 stappen. Deze deadlines noteer je best in je clubagenda.
CLUBCOACHES
Vergeet ook zeker niet dat onze clubcoaches beschikbaar zijn om via een clubbezoek (digitaal of fysiek)
jullie verder te helpen met het JSF of andere vragen waar jullie mee zitten.
Een clubbezoek aanvragen kan door een mailtje te sturen naar clubcoach@volleyvlaanderen.be of via de
link achter onderstaande link: https://www.volleyvlaanderen.be/clubbezoek-inplannen/
Via onderstaand filmpje (link) krijgen jullie een korte toelichting van het Jeugdsportfonds:

https://www.youtube.com/watch?v=kjgIKjvrxHE&feature=youtu.be
Vanuit Volley Vlaams-Brabant kunnen wij dit schitterend initiatief alleen maar toejuichen. We moedigen
onze clubs dan ook aan om maximaal in te zetten op het Jeugdsportfonds.
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START2VOLLEY PROJECT
DOELSTELLING
Het Start2Volley-project focust zich op alle leeftijdscategorieën bij
de jeugd.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van dit Start2Volley-project
is het continu bijscholing te geven aan:
•
•

(gediplomeerde) jeugdtrainers
al diegenen die geïnteresseerd zijn om, nog zonder opleiding, jeugdtraining te geven.

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier meer kwaliteit aan onze jongeren in de clubs bieden.
Automatisch moet en zal dit leiden tot een grotere ledeninstroom.
Om dit te realiseren organiseren we in de provincie Vlaams-Brabant elk seizoen:
•
•
•

4 Start2Volley-clinics
4 Start2Volley-toernooien (telkens op 2 lokaties: Haacht en Schepdaal)
10 Start2Volley-trainingen (op 2 lokaties)

WIE KAN ER AAN DEELNEMEN?
Een club wordt automatisch een 'Start2Volley-club' door deelname aan één van de Start2Volleyorganisaties (4 toernooien, 4 clinics, 1 Jeugdsymposium).
De Start2Volley-club wordt door Volley Vlaams-Brabant per seizoen gefactureerd voor een bedrag van
125 euro.
Uitzondering hierop zijn de Start2Volley-trainingen voor U11, die gratis zijn (zie verder).
START2VOLLEY CLINICS
Deze clinics zijn voorbeeldtrainingssessies waarmee onze jeugdtrainers praktisch aan de slag kunnen.
Tijdens de clinics wordt telkens gewerkt met een demogroep van speelsters.
De Start2Volley-clinics hebben viermaal per seizoen plaats, afwisselend een clinic onderbouw (= U9U11-U13) en bovenbouw (= U15-U17-U19). We opteren er hierbij voor om deze telkens op een zondagvoormiddag aan te bieden, dit op meerdere locaties.
Op het einde van elke trainingssessie krijgen de deelnemers een syllabus met de getoonde oefeningen
mee (ook terug te vinden op de site van Start2Volley). Het is hierbij niet de bedoeling om deze oefenstof allemaal letterlijk over te nemen. Neen, de trainer dient deze aan te passen aan het niveau van
zijn/haar trainingsgroep.
Data waarop de Start2Volley-clinics dit seizoen plaats hebben:

-

Onderbouw: maandag 03/10/21, 20.00u-22.00u, Gem. Sporthal Zaventem
Bovenbouw: zondag 27/11/21, 10.00u-12.00u, Sporthal Jo Baetens Lennik
Onderbouw: zondag 22/01/22, 10.00u-12.00u, Sporthal Jo Baetens Lennik
Bovenbouw: maandag 20/03/22, 20.00u-22.00u, Gem. Sporthal Zavantem
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START2VOLLEY TOERNOOIEN
Onze Start2Volley-toernooien zijn een speelse demonstratie van verschillende trainingsspelvormen 1
tegen 1. Ze zijn bestemd voor onze jongeren die het spelniveau hebben van de U9, U11 en U13. De
toernooien zijn ook bestemd voor al onze jeugdtrainers, jeugdbegeleiders en ouders die specifiek met dit
volleybalniveau te maken hebben.
De Start2Volley-toernooien hebben viermaal per jaar plaats, dit tegelijk op 2 locaties: Haacht en Schepdaal. Op die manier is het organisatorisch haalbaar om veel kinderen toe te laten (kwantiteit), maar
kunnen we ze anderzijds ook heel wat wedstrijdjes aanbieden (kwaliteit).
De voorbije jaren zijn er al duizenden kinderen komen proeven van deze reuzetoernooien. Tijdens deze
toernooien houden onze provinciale trainers een oogje in ’t zeil zodat alle kinderen de spelvormen correct uitvoeren.
De clubs worden via mail, website, Facebook en nieuwsbrief vooraf geïnformeerd waar de toernooien
zullen plaatsvinden en welke spelvormen er zullen gehanteerd worden. Daarnaast zullen ze ook tijdig
worden aangesproken om de inschrijvingen te regelen.
De toernooien voor dit seizoen hebben steeds in de voor- en namiddag plaats en dit op:

-

Start2Volley-toernooi
Start2Volley-toernooi
Start2Volley-toernooi
Start2Volley-toernooi

1:
2:
3:
4:

zondag
zondag
zondag
zondag

16
04
29
02

oktober 2022
december 2022
januari 2023
april 2023
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START2VOLLEY TRAININGEN
EEN BIJKOMENDE TRAINING
Binnen onze clubs is het aanbod voor onze U11-spelertjes meestal beperkt tot 1 of 2 trainingen per
week. Uitzonderlijk kan er binnen deze leeftijdscategorie 3 keer per week worden getraind. De bedoeling
van onze ‘Start2Volley-trainingen’ is om op provinciaal niveau een bijkomende training (dus bovenop de
clubtraining) voor deze leeftijdscategorie aan te bieden.
Voor de start2volley-trainingen richten we ons op alle 9- en 10-jarige meisjes en jongens. Ook de 11jarige spelers die deelnamen aan de provinciale preselecties in september te Tienen en niet geselecteerd
worden voor de provinciale selectie, mogen nog meedoen.
Concreet gaat het over:
•

In het totaal worden er telkens 10 Start2Volley-trainingen aangeboden op 2 locaties. Zo kunnen
de kinderen die training volgen die het dichtst bij hun woonplaats ligt. Op die manier wordt er
dus rekening gehouden met de mogelijke langere afstand die sommigen moeten afleggen. We
brengen deze training voor een stukje naar de kinderen.

De trainingssessies staan onder leiding van meerdere gespecialiseerde provinciale jeugdtrainers.
IS IEDEREEN WELKOM?
Ja en neen. Wij verwachten van elk kind:
•

•

•

Voldoende motivatie.
o Dit begint al bij de eigen club. Iemand die daar regelmatig afwezig is, kan hier echt niets
komen doen.
Een beetje talent.
o Bijna alle kinderen kunnen in de plaatselijke club terecht, maar meedoen aan een
Start2Volley-training in onze provincie is toch wel even iets anders. Het gaat niet over de
‘beste’ kinderen, maar een zekere goede motoriek, coördinatie en balbehandeling zijn toch
wel een vereiste. Neem eventueel contact op met de trainers van je eigen club om te kijken
of een deelname aan deze Start2Volley-trainingen voor jou wel zinvol is.
Een voldoende aanwezigheid.
o Normaal schrijf je in voor alle trainingssessies (9 à 10 keer). Kan je in de loop van deze
jaarcyclus uitzonderlijk niet komen (bv. omwille van een competitiewedstrijd of ziekte), dan
is dit op zich niet erg. Het is echter niet de bedoeling dat je nu eens wel komt en dan weer
niet. Met andere woorden: Het is geen vrijblijvende activiteit, maar een zeker engagement
dat je aangaat.

GRATIS
Deze sessies zijn helemaal gratis!
HOE INSCHRIJVEN?
Via de gekende (sociale) media (e-mail, nieuwsbrief, website, Facebook, …) zullen al deze jongeren op
de hoogte worden gebracht van het programma van onze Start2Volley-trainingen. Alle praktische inschrijvingsmodaliteiten zullen via die weg worden meegedeeld.
WAAR EN WANNEER?
De Start2Volley-trainingen gaan steeds op zondagvoormiddag door. De correcte locaties en data zullen
in de loop van de maand september worden meegedeeld.
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PROVINCIALE SELECTIE
DOELSTELLING
De doelstelling van de provinciale selectie van Volley Vlaams-Brabant is 11- en 12-jarige spelers met
talent, naast de clubtrainingen, bijkomende trainingen aan te bieden en dit op een hoog niveau. Veel
trainingsuren op een zo hoog mogelijk niveau, met goede medespelers, maken een speler beter. Deze
trainingsuren zijn dan ook enkel bedoeld voor diegenen die willen investeren en ‘leven’ voor het volleybal. Daarenboven kan dit misschien een stap zijn naar een Volley Vlaanderen-selectie of naar de Topsportschool in Leuven/Vilvoorde.
Deze trainingssessies hebben plaats op een zaterdag- of een zondagvoormiddag, en dit 10 tot 12 maal
per seizoen. Voor de jongste lichting zullen ook een paar Volley Vlaanderen-trainingen op woensdagnamiddag worden georganiseerd.
Deze staan onder leiding van de detectietrainer volleybalschool.
PRESELECTIES (ELK JAAR TIJDENS DE VOLLYMPICS)
Het is niet vanzelfsprekend om een goede screening en selectie te doen voor alle spelers van VlaamsBrabant.
We organiseren eenmaal per jaar een pré-selectietraining waar alle U13 spelers van Vlaams-Brabant
persoonlijk worden uitgenodigd via mail. Iedereen heeft dus de kans om zijn talenten te tonen! De préselectietraining is elk jaar tijdens de Vollympics, steeds het 1e weekend van september in de Gemeentelijke Sporthal van Tienen (Sportcentrum Houtemveld, Sporthalstraat). Tijdens deze training
bekijken onze trainers welke spelers voldoende capaciteiten bezitten om het eerste pakket trainingen in
het najaar te mogen volgen. Gekoppeld aan deze training zijn er ook de VOLTIS-testen én een groots
U13-toernooi.
Op basis van de prestaties op de Vollympics wordt een zeer ruime eerste selectie gemaakt om een groep
jongeren in onze provincie te hebben die wij 'de INSTAPPERS' noemen. Zij 'stappen mee in' de selectiewerking van de provincie, maar behoren nog niet tot de échte selecties van Vlaams-Brabant. Gedurende een half jaar (september tot en met januari) gaan we met deze ruime groep 'instappers' door,
maar geregeld kan er ook gedeselecteerd worden (zie verder).
VOLTIS-TESTEN (ELK JAAR TIJDENS DE VOLLYMPICS)
Tijdens de Vollympics testen we de spelers en speelsters op hun fysiek en biometrie. Deze testen gebeuren in samenwerking met Volley Vlaanderen en is volledig gratis!

VOLTIS = 'Volleybal Talent Identificatie Systeem'
Wat wordt er getest?
•
•

Metingen: Gestalte / Gewicht / Reikhoogte / Zithoogte
Explosiviteitstests:
o Vertesprong
o Optojump-tests
▪ CounterMovement Jump - vaste armen
▪ CounterMovement Jump - losse armen
o Aanvalssprong latjes
o Worp badminton shuttle
o KTK-coördinatietests: Evenwichtstest / Plank-verleg-test / Links-rechts-spring-test
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SCOUTING
Het trainerskorps van Vlaams-Brabant zal gedurende heel het seizoen spelers ‘scouten’ tijdens hun
competitiewedstrijden. Daarnaast hebben zij ook contacten met heel wat trainers in Vlaams-Brabant die
tips geven over bepaalde spelers. Deze 'getipte' jongeren zullen minstens eenmaal uitgenodigd worden
op één van de selectietrainingen. Ook individuele vragen van ouders, trainers of spelers die bv. op de
selectiedag niet aanwezig konden zijn, kunnen worden bekeken. Deze kinderen worden zeker voor minstens één training uitgenodigd. De desbetreffende provinciale selectietrainer moet wel op voorhand op
de hoogte worden gebracht.
SELECTIECRITERIA
Om topvolleyballer te worden, iets waar zo veel jeugdspelers in het begin van dromen, zijn verschillende zaken belangrijk:
1. Inzet en mentaliteit (motivatie)
2. Talent
3. Fysieke eigenschappen belangrijk voor volleybal
4. Lengte of grootte
INZET EN MENTALITEIT
‘Inzet en mentaliteit’ is in de eerste selectiejaren het
allerbelangrijkste! We verwachten gedreven spelers die
komen om bij te leren en een goede trainingsmentaliteit
kunnen laten zien! De motivatie moet van hen komen
en zuiver intrinsiek zijn! De trainers zijn er om hen
technisch beter te maken. Motivatie en inzet zijn superbelangrijk gedurende de gehele opleiding.
TALENT
Uiteraard moeten de spelers ook beschikken over de nodige talenten (dit heb je al of niet meegekregen). We proberen er op te letten dat we zeker niet enkel de ‘goed getrainde’ kinderen maar zeker ook
de kinderen met ‘veel capaciteiten en potentieel’ selecteren. Niet iedereen heeft het geluk of de mogelijkheid gehad om op heel vroege leeftijd te kunnen aansluiten bij een club met een goede jeugdwerking. We houden hier zeker rekening mee.
FYSIEK
Er zijn een aantal fysieke eigenschappen die duidelijk aanwezig zijn bij topvolleyballers: grote sprongkracht, snelle arm, snelle reflexen, snelle korte verplaatsingen… Ook dit zijn parameters waarop (zeker
op latere leeftijd) spelers worden geselecteerd.
LENGTE OF GROOTTE
Het is opvallend dat spelers op hoog niveau vooral lang zijn! Dit heeft veel voordelen! We kunnen uiteraard op jonge leeftijd niet zien wie al dan niet groot zal worden en houden hier in de beginperiode dus
ook geen rekening mee. Naarmate ze ouder worden zal dit verschil en het belang hiervan meer tot uiting komen. Toch is er in de Vlaams-Brabantse Selectie ook plaats voor libero´s en passeurs (die
meestal iets kleiner zijn)!
Het is dus duidelijk dat de bovenstaande criteria in de eerste jaren van de selecties het belangrijkste
zijn.
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DE-SELECTIE
De eerste jaren werken we met een ruimere groep. Het laatste jaar van de opleiding wordt er in een
beperkte groep van 16 tot 20 spelers verder gewerkt! Ook hier kunnen nog constant spelers worden
geselecteerd, herselecteerd alsook gedeselecteerd. Het is een permanente evaluatie!
SELECTIES
TIJDSDUUR VAN DE SELECTIE
Gedurende het eerste half jaar dat de spelers geselecteerd zijn, worden deze "INSTAPPERS" volleytechnisch-tactisch gevolgd en bekeken hoe hun inzet is. Na dit eerste half jaar (half januari) volgt een
tweede selectie aan de hand van de verkregen informatie en vorderingen.
De selectie van spelers en speelsters kan tot 2 jaar duren. De 11-jarige instappers van september kunnen 2 seizoenen tot de selectie behoren en dan ‘afzwaaien’ op het einde van het seizoen in de maand
mei.
STREEFCIJFERS VOOR HET AANTAL SPELERS/SPEELSTERS PER CATEGORIE
Meisjes

Jongens

1 jaar (11-jarigen)

30

30

2e jaar (12-jarigen)

20

20

e

STAGEDAGEN
Gedurende de vakantieperiodes van Allerheiligen, Kerstmis, Krokus en Pasen kunnen er nog geregeld
stages georganiseerd worden. Deze stages vinden dikwijls op verschillende locaties plaats!
IPJOTS
Een IPJOT (Inter Provinciaal Jeugd Opleidings Toernooi) is niet voor alle selectiespelers maar enkel op
uitnodiging. In dit toernooi wordt er tegen de provinciale selecties van de andere Vlaamse provincies
gespeeld.
De IPJOT worden dit seizoen georganiseerd op:

-

vrij 11 november 2022: meisjes en jongens °09 in EVC (organisatie: OVL)
zat 7 januari 2023: meisjes en jongens °09/°10 in ??? (organisatie:WVL)
zat 6 mei 2023: meisjes en jongens °10/°11 in Tienen (organisatie: VLBR)

EEN IPJOT GAAT VOOR ALLES!
Een opgeroepen speler is verplicht deel te nemen. Wanneer er in de club (op welk niveau dan ook) een
competitie of bekermatch is (uit of thuis) waar een opgeroepen speler aan deelneemt, dan heeft de club
het recht deze wedstrijd gratis te verplaatsen. Een speler doet dus al het mogelijke om zich vrij te houden voor deze IPJOT’s!
Er worden in het totaal 5 IPJOT’s gespeeld over 2 jaar.
Belangrijk: Op deze toernooien is de directe winst (= het winnen van de wedstrijden) ondergeschikt aan
de opleiding! Beter goed spelen en verliezen, dan slecht spelen en winnen. Maar goed spelen en winnen
is uiteraard de max!
IS DEZE 'TIJDSINVESTERING' VOOR DE VLAAMS-BRABANTSE SELECTIES HAALBAAR?
Soms moeten deze jongeren wel eens keuzes maken!
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Studies gaan uiteraard steeds voor, maar wanneer zij hun tijd goed gebruiken en juist inplannen, kan dit
geen enkel probleem zijn. Op deze trainingen krijgen zij de kans om misschien andere technieken aan te
leren, andere oefeningen te doen dan ze in de club gewoon zijn. Het is ook leuk en verrijkend, spelers
van andere clubs te leren kennen!
Wanneer de speler in een uitzonderlijk geval niet kan komen trainen, dient hij altijd zo snel mogelijk de
provinciale trainer hiervan op de hoogte te brengen! Tweemaal niet-verwittigd afwezig staat gelijk met
een deselectie!
Laat het duidelijk zijn dat de wedstrijden van de club die samenvallen met de Vlaams-Brabantse selectietrainingen steeds voorrang krijgen! Een grote uitzondering zijn de IPJOT’s! Hier komt de club op de
tweede plaats en moet er altijd voorrang gegeven worden aan de deelname van het IPJOT. Verwittig de
trainer en clubverantwoordelijke dus tijdig, zodat zij nog in de mogelijkheid zijn om een eventuele wedstrijd te verplaatsen!
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III.

REGLEMENT JEUGDCOMPETITIE VOLLEY VLAAMS-BRABANT

1. INRICHTING VAN DE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
1.1. BASISREGELS
De provinciale jeugdkampioenschappen worden betwist volgens de geldende provinciale reglementen
voor senioren en conform aan de internationale spelregels, met uitzondering van de U11 en U13 die
hier specifiek zijn beschreven. Wanneer het provinciale jeugdcompetitiereglement ontoereikend is of bij
het ontbreken van een precieze reglementering ter zake, wordt gehandeld conform de provinciale reglementen voor senioren.
De reguliere (gewone) jeugdcompetitie staat onder het motto:

VOLLEYBALOPLEIDING komt VÓÓR het RESULTAAT!
Al de reglementeringen voor de gewone jeugdcompetitie zijn gecreëerd binnen deze filosofie. Uiteraard is het zo
dat, naargelang de spelers ouder worden, het onmiddellijke resultaat van een competitiewedstrijd meer en meer
veld wint op de algemene opleiding.
Toch nemen we duidelijk stelling dat de technische, tactische en fysieke jeugdopleiding, inclusief de algemene
jeugdopvoeding, altijd primeert op het uiteindelijke resultaat. Zolang we met de jeugd werken zal ook de trainer
op de eerste plaats een opvoeder moeten zijn, weliswaar bevoegd en onderlegd om op een correcte didactischmethodologische wijze onze kinderen op hun eigen volleybalniveau te begeleiden.

1.2. BEVOEGDHEID
De verantwoordelijkheid over de jeugdkampioenschappen wordt door de Raad van Bestuur van Volley
Vlaams-Brabant toevertrouwd aan de verantwoordelijke jeugdbeleid die soeverein beslissingsrecht bezit
in alle (on)voorziene gevallen. De verantwoordelijke jeugdbeleid verzorgt de praktische uitwerking binnen de jeugdcommissie langs de jeugdcompetitieleider(s). Op basis hiervan kan de praktische uitwerking van deze kampioenschappen rechtstreeks met deze jeugdcompetitieleider(s) geregeld worden.

Coachlicentie J.
Bij alle jeugdwedstrijden 6-6, 4-4 en 3-3 dient de coach ook in het bezit te zijn van minimum een coachlicentie
J. We verwijzen hiervoor naar de reglementering van Volley Vlaanderen (Coachlicentie | Volley Vlaanderen).
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2. ORGANISATIE VAN DE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
2.1. LEEFTIJDCATEGORIE - VELDAFMETING - NETHOOGTE - BALNRS.

Categorie

Geboren in

Spelvorm

Veldafmeting

Nethoogte
Jongens

Meisjes

Balnr

U19

2004 – 2005

6-tegen-6

9 x 18 m

2,43 m

2,24 m

5

U17

2006 – 2007

6-tegen-6

9 x 18 m

2,35 m

2,18 m

5

U15

2008 – 2009

6-tegen-6

9 x 18 m

2,24 m

2,14 m

5

U13

2010 – 2011

4-tegen-4

7 x 14 m

2,14 m

2,10 m

5

U11 3-3

2012 en jonger

3-tegen-3

6 x 12 m

2,10 m

2,10 m

5

U11 2-2

2012 en jonger

2-tegen-2

4,25 x 12 m

2,10 m

2,10 m

5 (*)

(*) Deze ballen hebben wel de omvang van nr. 5, maar het gewicht ligt tussen 200 én 210 gram. Dit gewicht is verplicht!

2.2. COMPETITIESTRUCTUUR
2.2.1. ALGEMEEN
De jeugdcommissie beslist naargelang de inschrijvingen door de clubs over de reeksindeling. Ook de
samenstelling van de verschillende jeugdreeksen behoort tot haar bevoegdheid.
2.2.2. INDELING
De competities zijn opgesplitst in Niveau 1 en Niveau 2.
Wanneer er op Niveau 1 meerdere reeksen zijn, wordt de indeling bepaald door lottrekking (tijdens de
vergadering over de reeksindeling).
Binnen iedere competitie-opbouw zijn er ‘eindweekends’. Er kan nooit een wedstrijdwijzigingsaanvraag
worden toegestaan voor wedstrijden die na deze ‘eindweekends’ worden geplaatst (zie verder bij de
specifieke competitiestructuur).
De eindweekends van de 1ste ronde kunnen verschillend zijn naargelang de competitieopbouw (zie gedetailleerd 2.2.6).
Voor sommige leeftijdcategoriën zijn er uitzonderingen met betrekking tot de niveaus:
-

-

Voor de U19 wordt enkel een competitie ingericht voor niveau 2, niet voor niveau 1. De kampioen wordt aangeduid via een U19-toernooi in de 2e helft van het seizoen, ingericht door Volley
Vlaams-Brabant. De winnaar van dit toernooi is de kampioen en zal Vlaams-Brabant vertegenwoordigen op de jeugdeindronden van Volley Vlaanderen. Voor dit toernooi kunnen de clubs 1
ploeg inschrijven. Jeugdattesten op dit toernooi worden niet toegelaten.
Voor de U11 3-3 wordt in de 1e ronde enkel een competitie ingericht voor niveau 1. De competitie niveau 2 wordt pas ingericht vanaf de 2 e ronde (zie ook hoofdstuk bijkomende inschrijvingen).
Voor de U11 2-2 wordt ook een competitie niveau 3 ingericht.
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2.2.3. INSCHRIJVEN VOOR DE JEUGDCOMPETITIE
Alle inschrijvingen voor de reeksen U19, U17, U15, U13 en U11 dienen online te gebeuren via de websi-

TOELICHTING :
•

•

•

Niveau 1: Is voor die ploegen waarvan de trainers weten dat de spelers al een goed volleybalniveau hebben. Zolang
er niet wordt gezondigd tegen de algemene jeugdvolleybalopleiding kan hier het accent al meer worden gelegd op
het winnen van de wedstrijd. Uit deze reeksen komt immers de Vlaams-Brabantse kampioen, tenzij de gekende uitzonderingen bij de U11 (Niveau 1) en de U19.
Zolang de spelers nog niet rijp zijn om in ploeg alle aangeleerde items van een trainingssessie om te zetten in de
wedstrijd, wordt er beter in Niveau 2 ingeschreven.
Niveau 2: Is voor die ploegen waarvan de meeste spelers nog niet het goede niveau hebben van hun leeftijdscategorie. Hier staat de volleybalopleiding centraal. Het directe resultaat (winst of verlies) van de 4 of 5 sets (of 8 sets bij
de U11 2-tegen-2) mag nooit primeren op de algemene jeugdopleiding.
Niveau 3: Deze reeks is in het leven geroepen voor die clubs die heel wat jonge beginnelingen hebben en waarvan
de spelers en speelsters het niveau van Niveau 2 nog niet aankunnen. Maar ook hier verwachten we van hen dat ze
minstens op reglementaire wijze toetsen (= bal boven ooghoogte)!

Het bijeenbrengen van ploegen van een meer gelijk niveau verhoogt heel zeker de spankracht van de wedstrijd. Het zal
eveneens de technische kwaliteiten van de speler ten goede komen. Belangrijk hierin is dat de ploegen met minder gevorderden rustig in Niveau 2 en Niveau 3 kunnen spelen zonder dat de jongeren gedemotiveerd raken door te grote verliescijfers.
We proberen de competitiestructuur voor alle reeksen zo op te bouwen dat iedere ploeg zeker 16 wedstrijden per seizoen
kan spelen. Spijtig genoeg is dit niet altijd realiseerbaar daar dit afhangt van het aantal inschrijvingen per reeks. Tevens
willen we rekening houden met de 'jongerenwereld': vakantieperiodes, examens, communie- en lentefeesten bij de jongsten, schooluitstappen…

te VolleyAdmin2 (https://www.volleyadmin2.be/ ) door de secretaris van de inschrijvende club.

2.2.4. BIJKOMENDE INSCHRIJVINGEN VOOR DE 2 E RONDE
Een competitie bestaat meestal uit 2 ronden (zie hoofdstuk ‘competitiestructuur). Voor volgende niveaus
kunnen ploegen opnieuw of extra ingeschreven worden:
-

Bijkomende inschrijvingen voor U15/U17 op niveau 2
In de maand december zullen de clubs de mogelijkheid krijgen om bijkomende ploegen in te
schrijven voor de tweede ronde. Er is wel een beperking. De bijkomende inschrijvingen zullen
maar aanvaard worden als er, per categorie, een normaal competitierooster voor de 2de ronde
kan behouden blijven. Het zou immers kunnen dat er zich te veel ploegen aanmelden. In dit
laatste geval zullen de inschrijvingen voor die bepaalde categorie niet kunnen doorgaan.

-

Bijkomende inschrijvingen voor U13 op niveau 2
Mogelijkheid tot bijkomende inschrijvingen voor de 2de ronde zal worden geboden in de maand
december. Zij die in de 1ste ronde hebben gespeeld moeten uiteraard niet meer inschrijven.

-

Nieuwe inschrijvingen voor 2e ronde voor U11
Alle ploegen schrijven opnieuw in, behalve U11 3-3 Niv 1. Deze ploegen kunnen kiezen tussen
U11 3-3 Niveau 2 en U11 2-2 Niveau 1, 2 en 3.
Opmerking: De 3-3 competitie Niv 2 zal pas doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen voor
deze reeks zijn.
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2.2.5. COMPETITIESTRUCTUUR
Afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen binnen een leeftijdcategorie en niveau, wordt een specifiek competitiesysteem gekozen.
SYSTEEM 1: 1
•
•

ste

ronde en 2 ronde:

1 ronde:
o Beginweekend
o Eindweekend
2 ronde:
o beginweekend
o eindweekend

de

ste

:
:

17-18 september 2022
3-4 december 2022

:
:

7-8 januari 2023
22-23 april 2023

de

SYSTEEM 2: 1ste ronde en 2de ronde:
•
•

1ste ronde:
o beginweekend
o eindweekend
2de ronde:
o beginweekend
o eindweekend

:
:

17-18 september 2022
22-23 januari 2023

:
:

12-13 februari 2023
22-23 april 2023

SYSTEEM 3: doorlopende competitie - met competitierooster 10:
o
o

Beginweekend
Eindweekend

:
:

17-18 september 2022
22-23 april 2023

SYSTEEM 4: doorlopende competitie - met competitierooster 12:
o
o

Beginweekend
Eindweekend

:
:

17-18 september 2022
22-23 april 2023
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2.3. WIJZE VAN SPELEN
2.3.1. U19, U17 EN U15 (6-TEGEN-6)
Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:
1. de veldbezetting respecteert;
2. een correcte attestenaanvraag doet: zie hoofdstuk 3;
3. het spelreglement compleet toepast.

Bij 6x6 (U19/U17/U15) wordt er NOOIT GEMENGD (= meisjes met jongens) gespeeld.

WEDSTRIJDPROTOCOL (*Controleer altijd de meest recente Covid-19 wedstrijdprotocollen uitgeschreven door Volley Belgium).
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of evenwijdig met het net, dit
kijkend naar het publiek. Door middel van een fluitsignaal krijgen de ploegen de toestemming om elkaar
een hand te geven. Op eenzelfde manier wensen de scheidsrechter en de coaches elkaar een sportieve
wedstrijd toe.
TE SPELEN SETS
Er worden minstens 4 sets gespeeld naar 25 punten met een minimum 2 punten verschil.
Bij 2-2 wordt een 5e set gespeeld tot 15 punten, met 2 punten verschil. Vóór de 5de set wordt er altijd
opnieuw getost. Van zodra er een eerste maal door een ploeg 8 punten wordt bereikt wordt er van veld
gewisseld.
De winnaar krijgt 3 punten, de verliezer 1 punt. Een ploeg die forfait geeft krijgt 0 punten.
TIME-OUTS EN WISSELS
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden en maximum 6 wissels.
LIBERO
Het spelen met één of twee libero's is enkel toegelaten bij U19, U17 en U15. De libero speelt met een
ander kleur tenue dan de gewone spelers. Iedere set mag van libero('s) gewisseld worden.
Pas van zodra de ploeg met minstens 7 spelers is, kan er met één libero gespeeld worden. Vanaf 8 spelers is het toegestaan om met 2 libero’s te spelen. Maximum aantal spelers is 14.
In het vak ‘Opmerkingen’ op het papieren of digitale wedstrijdblad noteer je de naam van de libero (per
set als er wordt gespeeld met wisselende libero).
DE OPSLAGREGEL
Gewone regeling.
SCHEIDSRECHTER
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk een officiële scheidsrechter
aan te vragen (zie verder punt 5.1).
COACH
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Er mogen 2 volwaardige coaches (niet gelijktijdig) rond het hele veld. Enkel de rechtstaande coach
vraagt de time-out en de wissel aan. Beide coaches mogen tijdens de time-outs op het veld. Er mag niet
in de voorzone (de 3 meter-lijn) gecoacht worden.
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2.3.2. U13 (4-TEGEN-4)
Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:
1. de veldbezetting respecteert;
2. een correcte attestenaanvraag doet: zie hoofdstuk 3;
3. het spelreglement compleet toepast.

Op Niveau 1 wordt er NOOIT GEMENGD (= meisjes/jongens) gespeeld.
Op Niveau 2/3 kan er gemengd gespeeld worden,
rekening houdend met het maximum aantal attestspelers op het veld.
En hou a.u.b. het volleybalniveau in het oog!

WEDSTRIJDPROTOCOL (*Controleer altijd de meest recente Covid-19 wedstrijdprotocollen
uitgeschreven door Volley Belgium).
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of evenwijdig met het net, kijkend naar het publiek. D.m.v. een fluitsignaal krijgen de ploegen de toestemming om elkaar een hand
te gaan geven. Op eenzelfde manier wensen de scheidsrechter en de coaches elkaar een sportieve wedstrijd toe.
TE SPELEN SETS
Er worden minstens 4 sets gespeeld naar 25 punten met een minimum van twee punten verschil.
Bij 2-2 wordt een 5e set gespeeld tot 15 punten, met 2 punten verschil. Vóór de 5de set wordt er altijd
opnieuw getost. Van zodra er een eerste maal door een ploeg 8 punten wordt bereikt wordt er van veld
gewisseld.
De winnaar krijgt 3 punten, de verliezer 1 punt. Een ploeg die forfait geeft krijgt 0 punten.
TIME-OUTS EN WISSELS
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden en maximum 6 wissels.
OPSTELLING
Er wordt gespeeld met 4 spelers waarvan 3 voorspelers en 1 achterspeler. Bij de receptie is het voldoende dat de achterspeler slechts één voorspeler voor zich heeft (gelijk welke voorspeler!). Bij de
ploeg aan de opslag staat elke speler in de correcte positie: speler 1 slaat op en speler 3 staat tussen
speler 4 en 2.
LIBERO
Het spelen met libero is niet toegelaten.
OPSLAGREGEL
Er wordt bij de opslag door de eigen ploeg doorgedraaid na 3 opeenvolgende opslagen met punt.
SCHEIDSRECHTER
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk om een officiële scheidsrechter aan te vragen (zie verder punt 5.1).
COACH
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Er mogen 2 volwaardige coaches (niet gelijktijdig) rond het hele veld. Enkel de rechtstaande coach
vraagt de time-out en de wissel aan. Beide coaches mogen tijdens de time-outs op het veld.
Er mag ook in de voorzone (de 3 meter-lijn) gecoacht worden.
CORRECTE SPELWIJZE - U13 4-TEGEN-4

•

Veldafmeting: 7 x 14 meter.

•

4 tegen 4 (3 voor- en 1 achterspeler); achterspeler is tevens opslaggever.

•

Aantal spelerswissels: 6.

•

Bij de receptie is het voldoende dat de achterspeler (hier aangeduid door het cijfer 1) slechts één
voorspeler voor hem heeft staan. Dat mag speler op positie 4, 3 of 2 zijn.

•

Bij de opslag staat elke speler in de correcte rotatiepositie: speler 1 slaat op, en speler 3 staat
tussen speler 4 en speler 2.

•

Er wordt met een normale rotatie opgeslagen (1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 1,...)

•

Er wordt bij de opslag wel doorgedraaid door de eigen ploeg na 3 opslagen met punt.

•

Er kan met attesten worden gespeeld, maar lees eerst hiervoor het reglement 2.3.4.

•

Voorbeeld invulling rotatiebriefje:
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2.3.3. U11 (3-TEGEN-3)
Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:
1. de veldbezetting respecteert;
2. een correcte attestenaanvraag doet (zie hoofdstuk 3);
3. het spelreglement compleet toepast.
Op Niveau 1 wordt er NOOIT GEMENGD (jongens en meisjes samen) gespeeld.
Op Niveau 2 en 3 kan er gemengd (jongens en meisjes samen) worden gespeeld.
WEDSTRIJDPROTOCOL
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of evenwijdig met het net, kijkend naar het publiek. Door middel van een fluitsignaal krijgen de ploegen de toestemming om elkaar
een hand te geven. Op eenzelfde manier wensen de scheidsrechter(s) en de coaches elkaar een sportieve wedstrijd toe.
We vinden het belangrijk om dit wedstrijdprotocol van jongs af aan toe te passen.
Besteed hier ook bij de U11 de nodige aandacht aan!

TE SPELEN SETS
Bij U11 3-3 worden er minstens 4 sets gespeeld naar 25 punten met minimum 2 twee punten verschil.
Bij 2-2 wordt een 5e set gespeeld naar 15 punten met minimum 2 punten verschil. Vóór de 5de set
wordt er altijd opnieuw getost. Van zodra er in de 5e set een eerste maal door een ploeg 8 punten wordt
bereikt, wordt er van veld gewisseld.
Bij U11 2-2 worden er 4 keer 2 sets gespeeld (dus in totaal 8). Een set wordt gewonnen door de ploeg
die het eerst 25 punten behaalt met een minimum van twee punten verschil. De ploegen krijgen 1 punt
per gewonnen set.
TIME-OUTS EN WISSELS
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden. Er zijn geen technische timeouts!
Wissels U11 3-3: max 6 wissels; U11 2-2: max 4 wissels per ploegje.
OPSTELLING
Er zijn geen voor- of achterspelers. Wel staan de spelers in de correcte opstelling, zowel bij receptie als
bij opslag.
LIBERO
Een libero is niet toegelaten.
OPSLAG
Er wordt met de normale rotatie geserveerd, maar er wordt bij de opslag doorgedraaid door eigen
ploeg na 3 opslagen met punt.
SCHEIDSRECHTER
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk een
officiële scheidsrechter aan te vragen (zie verder punt 5.1)
COACH
Bij U11 3-3 mogen er 2 volwaardige coaches (niet gelijktijdig) rond het hele veld. Enkel de rechtstaande
coach vraagt de time-out en de wissel aan. Beide coaches mogen tijdens de time-outs op het veld.
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Bij U11 2-2 mogen 2 er volwaardige coaches (1 per ploegje) rond het hele veld. De coaches mogen tijdens de time-outs op het veld.
In beide gevallen mag er ook in de voorzone (de 3 meter lijn) gecoacht worden.
CORRECTE SPELWIJZE - U11 3-TEGEN-3

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veldafmeting: 6 x 12 meter
3 tegen 3 (alle 3 voorspeler); speler 1 is opslaggever (rechtse speler).
Aantal spelerswissels: 6.
Bij de receptie staat elke speler in de correcte rotatiepositie: dit is van rechts naar links speler 1,
speler 2, speler 3.
Bij de opslag staat elke speler in de correcte rotatiepositie: speler 1 slaat op en speler 2 staat
rechts van speler 3.
Er wordt met een normale rotatie opgeslagen (1, dan 2, dan 3, dan 1, ...)
Er wordt bij de opslag wel doorgedraaid door de eigen ploeg na 3 opslagen met punt.
Er kan met attesten worden gespeeld, maar lees eerst hiervoor het reglement 2.3.6 en 2.3.8.
Voorbeeld invulling rotatiebriefje:
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2.3.4. U11 (2-TEGEN-2)
Een ploeg speelt reglementair als ze onderstaande regels opvolgt:
1. de veldbezetting respecteert;
2. een correcte attestenaanvraag doet (zie hoofdstuk 3.5. Jeugdattest - Attestploegen);
3. het spelreglement compleet toepast.
In de categorie U11 2-2 zijn er 3 niveaus.
De wedstrijdjes bestaan telkens uit 3 delen: (1) opwarming 1-tegen-1, (2) opslag oefenen en tot slot (3)
de 2-tegen-2 wedstrijd. Hierbij een overzicht van de te spelen spelvormen per niveau:
U11 2-2 Leeftijd

Speelwijze en spelvorm

Niv 1

2012 en jonger

-

Spelvormen 1-tegen-1 (2 x 8’)
4 x 2 wedstrijdjes 2-tegen-2 (2B)

Niv 2

2012 en jonger

-

Spelvormen 1-tegen-1 (2 x 8’)
4 x 2 wedstrijdjes 2-tegen-2 (2.0 - SV 3 en 4)

Niv 3

2012 en jonger

-

Spelvormen 1-tegen-1 (2x 8’)
4 x 2 wedstrijdjes 2-tegen-2 (2.0 - SV 2)

Voor niveau 1 en niveau 2 is er een jongens en een meisjes competitie. Op Niveau 1 én niveau
2 mag er GEMENGD gespeeld volgens de regels van attest-spelers.
Voor niveau 3 is er enkel een gemengde competitie. In deze competitie wordt er niet gewerkt met
attest-spelers.

WEDSTRIJDPROTOCOL
De scheidsrechter stelt zich op in het midden van het veld, loodrecht bij of evenwijdig met het net, kijkend naar het publiek. Door middel van een fluitsignaal krijgen de ploegen de toestemming om elkaar
een hand te geven. Op eenzelfde manier wensen de scheidsrechter(s) en de coaches elkaar een sportieve wedstrijd toe.
We vinden het belangrijk om dit wedstrijdprotocol van jongs af aan toe te passen.
Besteed hier ook bij de U11 de nodige aandacht aan!

ALGEMEEN WEDSTRIJDVERLOOP
1. Gedurende 2 x 8 minuten worden er spelvormen 1-tegen-1 gespeeld (cfr. onze Start2Volleytoernooien). De veldjes hiervoor zijn 3m x 4,5m groot. Deze spelvormen zijn verplicht (Ze maken
deel uit van de wedstrijd) en worden op het wedstrijdblad vermeld!
2. Daarna krijgen de kinderen nog een 2-tal minuten de kans om hun opslag te oefenen.
3. Bij de 2-tegen-2 spelen de thuisploeg en de bezoekers tegelijk wedstrijd 1 en 2 en tegelijk wedstrijd
3 en 4:
- Wedstrijd 1: Ploeg A thuisploeg tegen ploeg A bezoekers (2 sets)
- Wedstrijd 2: Ploeg B thuisploeg tegen ploeg B bezoekers (2 sets)
- Wedstrijd 3: Ploeg A thuisploeg tegen ploeg B bezoekers (2 sets)
- Wedstrijd 4: Ploeg B thuisploeg tegen ploeg A bezoekers (2 sets)
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CORRECTE SPELWIJZE - 1-TEGEN-1

De spelvormen 1-tegen-1 kan je terugvinden op de site van Volley Vlaanderen (2022-03-30-0327-1497504258.pdf (brand.works)).

Deze spelvormen zijn voor onze jeugdspelers de basis van hun algemene en specifieke volleybalopleiding. Onze competitie U11 (2-tegen-2; Niveau 1, 2 en 3) is dan ook om die redenen
gebaseerd op deze filosofie. Daarom worden de 1-tegen-1 spelvormen binnen deze competitie
uitgevoerd. Ze zijn dan ook niet vrijblijvend, maar hebben een verplichtend karakter.
Ook tijdens onze verschillende Start2Volley-toernooien komen deze spelvormen aan bod.
CORRECTE SPELWIJZE - 2-TEGEN-2

Het driepassenspel is sterk aan te raden, maar reglementair is dit niet verplicht.
1. Spelvorm 2-tegen-2 = Niveau 1 - Spelniveau 2B

1ste contact

2de contact

3de contact

volleybaltechniek

volleybaltechniek

volleybaltechniek

De 3 contacten zijn niet verplicht, maar worden wel aangeraden.
2. Spelvorm 2-tegen-2 = Niveau 2 - Spelniveau 2.0 (spelvorm 3 en 4)
Spelvorm 3
1ste contact
vangen en werpen (2")

2de contact
volleybaltechniek

3de contact
volleybaltechniek

De 3 contacten zijn verplicht.

Spelvorm 4
1ste contact
volleybaltechniek

2de contact
vangen en werpen (2")

3de contact
volleybaltechniek

De 3 contacten zijn verplicht.
4. Spelvorm 2-tegen-2 = Niveau 3 - Spelniveau 2.0 (spelvorm 2)

1ste contact
vangen en werpen (2'')

2de contact
vangen en werpen (2'')

3de contact
volleybaltechniek

De 3 contacten zijn verplicht.
TE SPELEN SETS
Bij U11 2-2 worden er 4 keer 2 sets gespeeld (dus in totaal 8). Een set wordt gewonnen door de ploeg
die het eerst 25 punten behaalt met een minimum van twee punten verschil. De ploegen krijgen 1 punt
per gewonnen set.
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TIME-OUTS EN WISSELS
Per set heeft elke ploeg recht op 2 vrije time-outs van elk 30 seconden. Er zijn geen technische timeouts! Max 4 wissels per ploegje.
OPSTELLING
Er zijn geen voor- of achterspelers. Wel staan de spelers in de correcte opstelling, zowel bij receptie als
bij opslag.
LIBERO
Een libero is niet toegelaten.
OPSLAG
Er wordt met de normale rotatie geserveerd, maar er wordt bij de opslag doorgedraaid door eigen ploeg
na 3 opslagen met punt.
SCHEIDSRECHTER
De scheidsrechter wordt aangeduid door de thuisploeg. Het is wel mogelijk een officiële scheidsrechter
aan te vragen (zie verder punt 5.1)
COACH
Bij U11 2-2 mogen 2 er volwaardige coaches (1 per ploegje) rond het hele veld, ook in de voorzone (de
3 meter lijn) mag dus gecoacht worden.
ARBITRAGE

Opslag

U11

U11

Niveau 1

Niveau 2 en 3

4,5m: onderhands
6m: onderhands/bovenhands

Balbehandeling

Aandacht bij de bovenhandse toets: bal
wordt boven de ooglijn genomen!

onderhands/bovenhands vanop 3m,
4,5m of 6m.
Bij vangen en werpen: bal niet langer dan 2" in de handen houden!
Aandacht bij de toets: bal wordt boven de ooglijn genomen!

Netaanraking

Zolang de tegenstrever niet wordt gehinderd en het geen invloed heeft op het
spel: toegelaten.

Zolang de tegenstrever niet gehinderd wordt en het geen invloed heeft
op het spel: toegelaten.

Middenlijn

Toepassing van de regels

Zolang tegenstrever niet wordt gehinderd en het geen invloed heeft op
het spel: toegelaten.

Opslaglijn

Voet mag niet op of over de lijn.

Voet mag de lijn niet volledig overschrijden.

Netaanraking bal

Toegelaten

Toegelaten

Libero(‘s)

Niet toegelaten

Niet toegelaten

door de spelers
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SPELVORMEN 2-TEGEN-2 (UITGEBREIDE UITLEG)

2-TEGEN-2

NIVEAU 1

2-TEGEN-2, NAAST ELKAAR - SPELNIVEAU 2B
(ENKEL VOLLEYBALCONTACTEN)
Organisatie
Wat

Aantal

Terreinen

2 (reglementair afgebakend)

Fietsbanden

Geen

Antennes

4

Scoreborden

2

Scheidsrechters

2 (moeten geen lid Volley Vlaanderen zijn)

Coach

minstens 1 (lid Volley Vlaanderen)

Wedstrijdverantwoordelijke

1 (lid Volley Vlaanderen), minstens 18 jaar oud

Veldafmetingen
•
•

De veldafmeting voor Niveau 1 is 4,25m x 12m (zie onderstaande tekening).
Het gehele veld wordt in de lengte in 2 zones verdeeld (dit is een advies, dus niet verplicht). Ook
wordt er een markering gemaakt voor de opslag van 4,5m.
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Wijze van spelen
•

•
•

•

•
•

De spelers kunnen zowel bij ploeg A als B worden opgesteld. Eens de namen op het wedstrijdblad
zijn ingeschreven, blijven de spelers vast in de vermelde ploeg voor deze competitiewedstrijd. Er
mag dus tijdens het spel niet worden gewisseld van ploeg, met andere woorden: de spelers van
ploeg A blijven de hele wedstrijd bij ploeg A (idem voor ploeg B). Indien er toch een reden is om
dit te doen, dan moet dit verplicht worden vermeld op het wedstrijdblad in het vak ‘Andere opmerkingen’.
Er zijn geen voor- of achterspelers.
De gewone wissels kunnen worden toegepast, maximum 4 per set. We gaan er echter van uit dat
deze wedstrijden deel uitmaken van de jeugdopleiding. Het is niet omdat een speler 2 fouten
achter elkaar maakt, dat hij/zij moet worden gewisseld.
Twee uitzonderingen:
o Tijdens een set kwetst een speler zich.
o Wanneer een speler ongehoorzaam is, mag hij/zij wel voelen dat dit niet zomaar kan.
De 8 sets worden gespeeld volgens het rally-pointsysteem naar 25 punten per set, dit met minimum 2 punten verschil. Uitslagen als 26-24, 31-33 en dergelijke zijn dus mogelijk.
De puntenverdeling is 1 punt per gewonnen set. De einduitslag kan dus zijn: 8-0, 7-1, 6-2, 5-3
of 4-4. Bij 4-4 is er geen winnaar, maar ook geen verliezer.

Opslag
•

•
•
•
•

Er wordt met een normale rotatie geserveerd. Dit wil zeggen dat de ploeg die het punt wint, mag
opslaan.
➢ De speler mag vanop 4,5 meter (enkel onderhands) als vanop 6 meter (zowel onderhands
als bovenhands) serveren.
➢ De speler moet wel, samen met de coach, een duidelijke keuze maken en zich hieraan houden. Zodra de keuze gemaakt is, bv. 4,5 meter, dan mag de speler geen voet op of voorbij
deze opslaglijn zetten voor hij de bal geslagen heeft (voetfout bestraffen).
➢ Wel mag de speler zijn volgende opslag nemen op een andere startafstand.
De opslaggever mag gebruik maken van de hele breedte van het veld. Na de opslag moet hij zich
zo snel mogelijk verplaatsen naar de rechterkant van het terrein.
De niet-serveerder staat aan de linkerkant. Concreet kan het dus zijn dat beide spelers op het
moment van de opslag aan dezelfde kant van het terrein staan.
Wanneer de ploeg 3 punten na elkaar heeft gemaakt, wordt er door die ploeg doorgedraaid. De
opslag blijft wel bij dezelfde ploeg.
Bij de opslag mag de bal het net wel raken!

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
Vaststelling:
Binnen dit niveau worden er nog heel wat opslagfouten gemaakt. Dit komt omdat de spelers systematisch enkel vanop de 6m-lijn serveren.
Suggesties:
Laat een speler op zijn/haar niveau opslaan. Ga er dus niet van uit dat iedereen vanaf de 6m-lijn kan
serveren.
Wanneer een speler steeds met succes serveert vanop 4,5m, laat die de volgende keer vanop 6m
serveren.
Een speler beheerst de onderhandse opslag vanop de 2 verschillende afstanden. Werk met die speler
aan de bovenhandse opslag.
Receptie
•

In receptie staan de twee spelers naast elkaar (dus niet achter elkaar) en de spelers zijn 50%
van de breedte van de speelhelft (linker- of rechterzone) verantwoordelijk.
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•

De tussenlijn die aanwezig is bij Niveau 2 en 3 kan hier worden gebruikt als ‘richtlijn’. Het overschrijden van deze lijn kan echter niet als fout worden beoordeeld.

Opbouw
De drie contacten zijn niet verplicht, maar wel aan te raden. Op die manier wordt het systeem van de
2.0, waar de 3 contacten wel verplicht zijn, verder gezet.
1ste balcontact
Reglement:
•
•

Ook het eerste contact is een volleybaltechniek.
De bal moet naar de 2de speler worden gespeeld, liefst met een balcurve die de partner toelaat
om het 2de contact bovenhands te spelen. Dit is echter niet verplicht.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
Moedig de spelers aan om zo veel mogelijk op te bouwen in 3 contacten. Vermijd dus het pingpongspel
(= onmiddellijk terug overspelen).
2de balcontact
Reglement:
•
•
•

Tijdens de receptiebaan zal de niet-receptiespeler zo snel mogelijk naar het net lopen om daar de
pas te geven.
Deze pas is niet verplicht bovenhands.
Bij een bovenhandse balbehandeling (= toets) moet boven de horizontale ooglijn worden gespeeld.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
Indien mogelijk zou de 2de contactspeler in de voorzone (3m-zone) moeten staan vóór het 1 ste contact
wordt gespeeld. Moedig de spelers toch aan om dit 2de balcontact bovenhands te spelen.
3de balcontact
Reglement:
•
•
•
•
•

Ten slotte kan de bal op gelijk welke manier door de receptiespeler worden overgespeeld (wel
verplicht met een volleybaltechniek: onderhands, bovenhandse toets, met 1 hand aanvallend).
Bij de bovenhandse balbehandeling (= toets) moet de bal boven de horizontale ooglijn worden
gespeeld.
Netaanraking: Zolang de tegenstrever niet wordt gehinderd, is dit geen fout.
Middenlijn overschrijden: Hier worden de algemene volleybalregels toegepast.
Concreet:
o Het is toegelaten het veld van de tegenstander met de voet(en) aan te raken, op voorwaarde dat minstens een gedeelte van de voet(en) in contact blijft met de middenlijn of zich boven de middenlijn bevindt.
o Het is toegelaten het veld van de tegenstander aan te raken met gelijk welk gedeelte van
het lichaam hoger dan de voeten, op voorwaarde dat dit het spel van de tegenstander niet
hindert.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
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In eerste instantie moet de 3de contactspeler de bal kunnen overspelen. Meestal zal dit bovenhands gebeuren. Bij herhaaldelijk succes kunnen er extra opdrachten worden gegeven:
•
•

Probeer kort/ver, links/rechts over te spelen.
Gesprongen overtoetsen.

Moedig jouw spelers aan om bij een goede pas te slaan op de bal.
Na-actie
Er is geen na-actie voorzien.
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2-TEGEN-2

NIVEAU 2

2-TEGEN-2, NAAST ELKAAR – SPELNIVEAU 2.0
(1ste of 2de aanraking wordt uitgevoerd d.m.v. vangen en werpen)

Organisatie
Wat

Aantal

Terreinen

2 (reglementair afgebakend)

Fietsbanden

4

Antennes

4

Scoreborden

2

Scheidsrechters

2 (moeten geen lid Volley Vlaanderen zijn)

Coach

minstens 1 (lid Volley Vlaanderen)

Wedstrijdverantwoordelijke

1 (lid Volley Vlaanderen), minstens 18 jaar oud

Veldafmetingen
•
•
•

De veldafmeting voor Niveau 2 is 4,25m x 12m (zie tekening).
Er worden 2 fietsbanden (geen hoepels, te gevaarlijk) gelegd op de kruising van de middenlijn en
de twee zijlijnen. Belijning met fietsbandafmeting is ook toegestaan.
Daarenboven wordt het gehele veld in de lengte in 2 zones verdeeld. Ook wordt er een markering
gemaakt voor de opslag van 3m en 4,5m.
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Wijze van spelen
•

•
•

•
•

De spelers kunnen zowel bij ploeg A als B worden opgesteld. Eens de namen op het wedstrijdblad
zijn ingeschreven, blijven de spelers vast in de vermelde ploeg voor deze competitiewedstrijd. Er
mag dus tijdens het spel niet worden gewisseld van ploeg, met andere woorden: de spelers van
ploeg A blijven de hele wedstrijd bij ploeg A (idem voor wat betreft ploeg B).
Indien er toch een reden is om dit te doen, dan moet dit verplicht worden vermeld op het wedstrijdblad in het vak ‘Andere opmerkingen’.
Er zijn geen voor- of achterspelers.
De gewone wissels kunnen toegepast worden, maximum 4 per set. We gaan er echter van uit dat
deze wedstrijden deel uitmaken van de jeugdopleiding. Het is niet omdat een speler 2 fouten
achter elkaar maakt, dat hij/zij moet worden gewisseld. Er zijn echter twee uitzonderingen:
o Tijdens een set kwetst een speler zich.
o Wanneer een speler ongehoorzaam is, mag hij/zij wel voelen dat dit niet zomaar kan.
De 8 sets worden gespeeld volgens het rally-pointsysteem naar 25 punten per set, dit met minimum 2 punten verschil. Uitslagen als 26-24, 31-33 en dergelijke zijn dus mogelijk.
De puntenverdeling is 1 punt per gewonnen set. De einduitslag kan dus zijn: 8-0, 7-1, 6-2, 5-3
of 4-4. Bij 4-4 is er geen winnaar of verliezer.

Opslag
•

•
•
•
•

Er wordt met een normale rotatie geserveerd. Dit wil zeggen dat de ploeg die het punt wint, mag
opslagen.
o De speler mag zowel bovenhands als onderhands opslaan vanop één van de 3 mogelijke
startafstanden (3m - 4,5m of 6m).
o De speler moet wel, samen met de coach, een duidelijke keuze maken en zich hieraan houden. Zodra de keuze gemaakt is, bv. 3m, dan mag de speler geen volledige voet voorbij deze opslaglijn zetten voor hij de bal geslagen heeft (voetfout bestraffen; voet op de lijn mag
wel!).
o Wel mag de speler zijn volgende opslag nemen op een andere startafstand.
De opslaggever mag gebruik maken van de hele breedte van het veld. Na de opslag moet hij zich
zo snel mogelijk verplaatsen naar het rechtervak.
De niet-serveerder staat in het linkervak. Concreet kan het dus zijn dat beide spelers op het
moment van de opslag in hetzelfde vak staan.
Wanneer de ploeg 3 punten na elkaar heeft gemaakt, wordt er door die ploeg doorgedraaid. De
opslag blijft wel bij dezelfde ploeg.
Bij de opslag mag de bal het net wel raken!

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
Vaststelling:


Sommige wedstrijden U11 leiden nog steeds tot een opslagoorlog.

Suggesties:




Laat een speler op zijn/haar niveau opslaan. Ga er dus niet vanuit dat iedereen vanaf de 6m-lijn kan
serveren.
Wanneer een speler steeds met succes serveert vanop 3m, laat die de volgende keer vanop 4,5m
serveren.
Een speler beheerst de onderhandse opslag vanop de 3 verschillende afstanden. Werk met die speler
aan de bovenhandse opslag (bv. terug laten starten op 3m).
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Receptie
In receptie staan de twee spelers naast elkaar (dus niet achter elkaar) en zijn ze verantwoordelijk voor
50% van de breedte van de speelhelft (linker- of rechterzone). De zones zijn ook duidelijk afgebakend.
Ook in de rally blijven de spelers naast elkaar spelen. Ze blijven dus ook in de rally verantwoordelijk
voor hun eigen zone.
Omdat binnen deze categorie zowel spelvorm 3 als 4 worden aangeboden, zal deze lijn echter eerder
gebruikt worden als ‘richtlijn’. Het overschrijden van deze lijn zal daarom niet als fout worden beoordeeld.
Opbouw
De drie contacten zijn verplicht, dit volgens de volgende opbouw (afhankelijk van de gekozen spelvorm):
•
•

Spelvorm 3: vangen en werpen, volleybalcontact, volleybalcontact
Spelvorm 4: volleybalcontact, vangen en werpen, volleybalcontact

1ste balcontact = vangen en werpen (spelvorm 3)
Reglement:
•
•

•

Bij het eerste balcontact (de receptie) wordt de bal gevangen.
De bal moet onmiddellijk (max. 2 seconden in de handen = principe van de warme bal) naar de
2de speler worden geworpen (niet getoetst), liefst met een balcurve die de partner toelaat om het
2de contact bovenhands te spelen.
Tussen het vangen en het werpen van de bal mag de speler maar één steunpuntverplaatsing
doen. Er wordt dus niet gelopen met de bal.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
We adviseren om de bal ter hoogte van de navel te vangen, maar het is reglementair niet verplicht.
Wanneer de spelers de bal bovenhands vangen, laat hen dan ook bovenhands werpen.
Vermijd het bovenhands vangen, gevolgd door het onderhands werpen. Dit is echter geen fout.

1ste balcontact = volleybaltechniek (spelvorm 4)
Reglement:
•
•

Hier wordt het eerste contact gespeeld door middel van een volleybaltechniek.
De bal wordt met een zodanige balcurve gespeeld die de partner toelaat om de bal te vangen in
de eigen zone. Is dit in de zone van de partner is dit geen fout.

2de balcontact = volleybaltechniek (spelvorm 3)
Reglement:
•

•

Tijdens de receptiebaan zal de niet-receptiespeler zo snel mogelijk naar de fietsband van zijn eigen zone lopen (andere zone of fietsband niet bereiken = niet foutief); hij moet er één voet in
plaatsen en vervolgens naar zijn positie lopen om de pas te geven. De speler moet dus niet in de
fietsband blijven om de pas te geven!
Deze pas moet verplicht bovenhands zijn, maar moet niet naar de andere zone worden gespeeld.
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•

De bovenhandse balbehandeling (= toets) moet boven de horizontale ooglijn worden gespeeld.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)






Reglementair moet deze 2de contactspeler met één voet in de fietsband geraken vooraleer hij de bal
speelt. Indien mogelijk zou deze speler best reeds een voet in de fietsband geplaatst hebben vóór
het 1ste contact wordt gevangen.
De 2de contactspeler mag niet in de fietsband blijven ‘plakken’, maar verlaat onmiddellijk deze band.
Moedig dit aan door bv. te zeggen: “Rechts tik/uit” (als de speler naar de rechterband moet lopen)
of omgekeerd bij de linkerband.
Moedig de spelers aan om de bal naar de andere zone te spelen.

2de balcontact = vangen en werpen (spelvorm 4)
Reglement:
•

•

Tijdens de receptiebaan zal de niet-receptiespeler zo snel mogelijk naar de fietsband van zijn eigen zone lopen (andere zone of fietsband niet bereiken = niet foutief); hij moet er één voet in
plaatsen en vervolgens naar zijn positie lopen om de pas te geven. De speler moet dus niet in de
fietsband blijven om de pas te geven!
Deze pas gebeurt door middel van vangen en werpen. De bal moet onmiddellijk (max. 2 seconden in de handen = principe van de warme bal) naar de receptiespeler worden geworpen.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
Wanneer de spelers de bal bovenhands vangen, laat hen dan ook bovenhands werpen.
Vermijd het bovenhands vangen, gevolgd door het onderhands werpen. Dit is echter geen fout.

3de balcontact = volleybaltechniek (spelvorm 3 en 4)
Reglement:
•
•
•

Ten slotte kan de bal op gelijk welke manier door de receptiespeler worden overgespeeld (wel
verplicht met een volleybaltechniek: onderhands, bovenhandse toets, met 1 hand aanvallend).
Bij de bovenhandse balbehandeling (= toets) moet de bal boven de horizontale ooglijn worden
gespeeld.
Netaanraking + middenlijn overschrijden: Zolang de tegenstrever niet wordt gehinderd, is dit
geen fout.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)




In eerste instantie moet de 3de contactspeler de bal kunnen overspelen. Meestal zal dit bovenhands
gebeuren. Bij herhaaldelijk succes kunnen er extra opdrachten worden gegeven:
o Probeer kort/ver, links/rechts over te spelen.
o Gesprongen overtoetsen.
Moedig jouw spelers aan om bij een goede pas op de bal te slaan.
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Na-actie
De 2 spelers wisselen, nadat het 3de contact overgespeeld is, van zone en stellen zich weer correct op
naast elkaar.

Je kan als coach per set gaan bepalen of de kinderen spelvorm 3 of spelvorm 4 spelen.
Dit kan zelfs verschillen bij ploeg A en ploeg B. Op die manier willen we tegemoetkomen
aan het mogelijke heterogene niveau van deze (beginnende) spelertjes. Het is dus wel
degelijk de bedoeling om de spelvorm te kiezen in functie van het eigen niveau (jeugdopleiding) en niet om er bv. zeker te zijn dat je dan de hoogste winstkansen hebt.
Let op: Het is niet de bedoeling om in de loop van de set opeens van spelvorm te wisselen. Eenmaal de spelvorm gekozen aan het begin van de set dien je ook die set op die
manier te spelen.
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2-TEGEN-2

NIVEAU 3

2-tegen-2, naast elkaar - Spelniveau 2.0
(1ste en 2de aanraking worden uitgevoerd d.m.v. vangen en werpen)
Organisatie
Wat

Aantal

Terreinen

2 (reglementair afgebakend)

Fietsbanden

4

Antennes

4

Scoreborden

2

Scheidsrechters

2 (moeten geen lid Volley Vlaanderen zijn)

Coach

minstens 1 (lid Volley Vlaanderen)

Wedstrijdverantwoordelijke

1 (lid Volley Vlaanderen), minstens 18 jaar oud

Veldafmetingen
•
•
•

De veldafmeting voor Niveau 3 is 4,25m x 12m.
Er worden 2 fietsbanden (geen hoepels, te gevaarlijk) gelegd op de kruising van de middenlijn en
de twee zijlijnen. Belijning met fietsbandafmeting is ook toegestaan.
Daarenboven wordt het gehele veld in de lengte in 2 zones verdeeld. Ook wordt er een markering
gemaakt voor de opslag van 3m en 4,5m.
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Wijze van spelen
•

•
•

•
•

De spelers kunnen zowel bij ploeg A als ploeg B worden opgesteld. Eens de namen op het wedstrijdblad zijn ingeschreven, blijven de spelers vast in de vermelde ploeg voor deze competitiewedstrijd. Er mag dus tijdens het spel niet van ploeg worden gewisseld. Met andere woorden: de
spelers van ploeg A blijven de hele wedstrijd bij ploeg A (idem voor ploeg B). Indien er toch een
reden is om dit te doen, dan moet dit verplicht worden vermeld op het wedstrijdblad in het vak
‘Andere opmerkingen’.
Er zijn geen voor- of achterspelers.
De gewone wissels kunnen worden toegepast, maximum 4 per set. We gaan er echter vanuit dat
deze wedstrijden deel uitmaken van de jeugdopleiding. Het is niet omdat een speler 2 fouten
achter elkaar maakt, dat hij/zij moet worden gewisseld. Twee uitzonderingen hierbij:
o Tijdens een set kwetst een speler zich.
o Wanneer een speler ongehoorzaam is, mag hij/zij wel voelen dat dit niet zomaar kan.
De 8 sets worden gespeeld volgens het rally-pointsysteem naar 25 punten per set, dit met minimum 2 punten verschil. Uitslagen als 26-24, 31-33 en dergelijke zijn dus mogelijk.
De puntenverdeling is 1 punt per gewonnen set. De einduitslag kan dus zijn: 8-0, 7-1, 6-2, 5-3
of 4-4. Bij 4-4 is er geen winnaar of verliezer.

Opslag
Reglement:
•

•
•
•
•

Er wordt met een normale rotatie geserveerd. Dit wil zeggen dat de ploeg die het punt wint, mag
opslagen.
o De speler mag zowel bovenhands als onderhands opslaan vanop één van de 3 mogelijke
startafstanden (3m - 4,5m of 6m).
o De speler moet wel, samen met de coach, een duidelijke keuze maken en zich hieraan houden. Zodra de keuze is gemaakt, bv. 3m, dan mag de speler geen volledige voet voorbij deze opslaglijn zetten voor hij de bal geslagen heeft (voetfout bestraffen; voet op de lijn mag
wel!).
o Wel mag de speler bij een volgende opslag een andere startafstand (= opslaglijn) nemen.
De opslaggever mag gebruik maken van de hele breedte van het veld. Na de opslag moet hij zich
wel zo snel mogelijk verplaatsen naar het rechtervak.
De niet-serveerder staat in het linkervak. Concreet kan het dus zijn dat beide spelers op het
moment van de opslag in hetzelfde vak staan.
Wanneer de ploeg 3 punten na elkaar heeft gemaakt, wordt er door die ploeg doorgedraaid. De
opslag blijft wel bij dezelfde ploeg.
Bij de opslag mag de bal het net wel raken!

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)
Vaststelling:
Sommige wedstrijden U11 leiden nog steeds tot een opslagoorlog, waardoor de kinderen niet komen
tot spelopbouw.
Suggesties:
Laat een speler op zijn/haar niveau opslaan. Ga er dus niet vanuit dat iedereen vanaf de 6m-lijn kan
serveren.
Wanneer een speler steeds met succes serveert vanop 3m, laat die de volgende keer vanop 4,5m
serveren.
Een speler beheerst de onderhandse opslag vanop de 3 verschillende afstanden. Werk met die speler
aan de bovenhandse opslag (bv. terug laten starten op 3m).
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Receptie
•

•

In receptie staan de twee spelers naast elkaar (dus niet achter elkaar) en zijn ze voor 50% van
de breedte van de speelhelft (linker- of rechterzone) verantwoordelijk. De zones zijn ook duidelijk
afgebakend. Ook in de rally blijven de spelers naast elkaar spelen. Ze blijven dus ook in de rally
verantwoordelijk voor hun eigen zone.
Concreet wil dit zeggen dat de spelers met beide voeten in hun eigen zone staan. Wanneer de bal
‘tussen hen 2’ komt, mag er één voet in de andere zone worden gezet.

Opbouw
De drie contacten zijn verplicht waarvan het 1ste en 2de balcontact vangen en werpen is. Het 3de balcontact moet een volleybaltechniek zijn.
1ste balcontact = vangen en werpen
Reglement:
•
•

•

Bij het eerste balcontact (de receptie) wordt de bal gevangen.
De bal moet onmiddellijk (max. 2 seconden in de handen = principe van de warme bal) naar de
2de speler worden geworpen (niet getoetst), liefst met een balcurve die de partner toelaat om het
2de contact bovenhands te spelen (= bovenhands werpen).
Tussen het vangen en het werpen van de bal mag de speler maar één steunpuntverplaatsing
doen. Er wordt dus niet gelopen met de bal.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)




Advies: Vang de bal ter hoogte van de navel. Dit is reglementair niet verplicht.
Wanneer de spelers de bal bovenhands vangen, verplicht hen dan ook om nadien bovenhands te
werpen.
Vermijd bovenhands vangen, gevolgd door onderhands werpen. Dit is echter geen fout en moet dus
ook niet worden bestraft.

2de balcontact = vangen en werpen
Reglement:
•
•
•

Tijdens de receptiebaan zal de niet-receptiespeler zo snel mogelijk naar de fietsband van zijn eigen zone lopen (andere zone = fout).
Hij moet er één voet in plaatsen en vervolgens naar zijn positie lopen om de bal te vangen. De
speler moet dus niet in de fietsband blijven om de pas te geven!
Deze pas naar zijn medespeler is een 'werppas'. We adviseren wel dat de bal boven ooghoogte
wordt gespeeld (geworpen), dit liefst naar de andere zone. Indien dit niet lukt, is dit geen fout.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)






Reglementair moet deze 2de contactspeler met één voet in de fietsband geraken vooraleer hij de bal
speelt. Indien mogelijk zou deze speler best reeds een voet in de fietsband hebben geplaatst vóór
het 1ste contact wordt gevangen.
De 2de contactspeler mag niet in de fietsband blijven ‘plakken’, maar verlaat onmiddellijk deze band.
Moedig dit aan door bv. te zeggen: “Rechts tik/uit” (als de speler naar de rechterband moet lopen)
of omgekeerd bij de linkerband.
Moedig de spelers aan om de bal naar de andere zone te werpen.
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3de balcontact = volleybaltechniek
Reglement:
•
•
•

Ten slotte kan de bal op gelijk welke manier door de receptiespeler worden overgespeeld (wel
verplicht met een volleybaltechniek: onderhands, bovenhandse toets, met 1 hand aanvallend).
Bij de bovenhandse balbehandeling (= toets) moet de bal boven de horizontale ooglijn worden
gespeeld.
Netaanraking + middenlijn overschrijden: Zolang de tegenstrever niet wordt gehinderd, is dit
geen fout.

Pedagogische suggesties (niet verplicht, maar warm aanbevolen)




In eerste instantie moet de 3de contactspeler de bal kunnen overspelen. Meestal zal dit bovenhands
gebeuren. Bij herhaaldelijk succes kunnen er extra opdrachten worden gegeven: Probeer kort/ver,
links/rechts te spelen, gesprongen overtoetsen, ...
Moedig jouw spelers aan om bij een goede pas op de bal te slaan.

Na-actie
De 2 spelers wisselen, nadat het 3de contact is overgespeeld, van zone en stellen zich weer correct op
naast elkaar.
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3. DEELNAME AAN DE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN

3.1. VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN
De spelers en de officiële leggen hun papieren of digitale lidkaart (vergunning) voor. Zo de lidkaart ontbreekt, mogen deze op het wedstrijdblad worden bijgeschreven op vertoon van hun identiteitskaart,
hun internationaal paspoort of een vervangend officieel attest. Een (digitale) kopie van de lidkaart is
ook toegelaten.
Bij alle jeugdwedstrijden 3-3 4-4 6-6 dient de coach ook in het bezit te zijn van minimum een coachlicentie J (zie reglementering Volley Vlaanderen).
TOELICHTING :
Net zoals bij de senioren is het aan de scheidsrechter om dit nauwgezet te controleren. Zijn er zaken
die niet in orde zijn, wordt dit op het wedstrijdblad vermeld. Wederzijds begrip van beide ploegen is
hier noodzakelijk

3.2. KERNSPELERS
De reglementering over de kernspelers zoals bij de senioren is niet van toepassing in de gewone jeugdcompetitie.
Deelname binnen de seniorencompetitie:
Zolang een jeugdspeler niet is opgenomen bij de lijst van de kernspelers bij de seniorencompetitie mag
de jeugdspeler onbeperkt deelnemen aan deze seniorencompetitie (in een 1 ploeg, in een 2 ploeg,
enz.). De jeugdspeler kan dus bv. na een aantal keren meegespeeld te hebben in de 1 ploeg senioren,
nog 'zakken' naar de 2 ploeg senioren. Deze jeugdspeler kan uiteraard altijd blijven deelnemen aan de
jeugdcompetitie.
ste

de

ste

de

Deelname binnen de gewone jeugdcompetitie:
Wanneer een club met meerdere ploegen in eenzelfde leeftijdsniveau is ingeschreven, kan een speler
ongelimiteerd zowel in de ene als in de andere ploeg spelen. Hierop is er wel een grote uitzondering bij
de reeksen van Niveau 1:
Wanneer er op Niveau1 U17, U15, U13 of U11 3-3 binnen een reeks twee of meerdere ploegen van dezelfde club staan, geldt volgende regel:

o Vóór het competitiebegin stuurt de club een lijst van spelers die in de 1ste ploeg zullen spelen naar de jeugdcompetitieleider.

o Concreet: 7 spelers (U17, U15), 5 spelers (U13), 3 spelers (U11 3-3). Deze spelers behoren
tot de leeftijdscategorie waarin deze ploegen zijn ingeschreven. Deze spelers mogen nooit
spelen in de 2de, 3de... ploeg binnen deze reeks.

LET OP: Een speler kan nooit deelnemen aan wedstrijden die 'tegelijkertijd' plaatsvinden. Wanneer de
ene wedstrijd echter volledig is afgesloten, kan hij zich eventueel tussen twee sets in, inschrijven bij
een andere wedstrijd.
TOELICHTING :
Bij de senioren is het zo dat wanneer je een 1ste en een 2de ploeg hebt, je 7 spelers van de 1ste ploeg vooraf moet aanduiden
als kernspeler. Die 7 spelers mogen nooit in de 2de ploeg spelen.
Bij de jeugd zien we dit anders. We weten immers dat de technisch-tactische-fysieke opleiding van jongere tot jongere verschilt. Kwetsuren, ziekte, familiale omstandigheden e.a. kunnen zwaar doorwegen op hun leerproces. Jongeren van dezelfde
leeftijd hebben daarbij niet altijd hetzelfde volleybalniveau. Vandaar dat we de clubs de mogelijkheid geven om zo nodig hun
ploegen 'aan te passen' aan het niveau van de competitie waarin ze ingeschreven zijn, en dit zeker in Niveau 2 en 3. Het individuele volleybalniveau van iedere speler blijft hierbij bepalend voor de ploegsamenstellingen. Zie ook jeugdattest (reglement
3.6)
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3.3. AANTAL DEELNEMENDE SPELERS
Het aantal deelnemers aan een wedstrijd is onbeperkt.
3.4. UITZONDERINGSMAATREGEL VOOR 1 WEDSTRIJD
Wanneer er net vóór een wedstrijd vastgesteld wordt dat er niet kan gespeeld worden volgens het
normale competitiereglement vraagt de jeugdcommissie om al het mogelijke te doen om deze wedstrijd
toch te laten doorgaan. Dit kan door bv. te spelen met spelers van de tegenstrever, ofwel met eigen
clubspelers, al dan niet ouder of van het andere geslacht. Ze moeten wel lid van Volley Vlaanderen zijn
en over een gevalideerde lidkaart beschikken als 'speler'.
Wel is het VERPLICHT dit op het wedstrijdblad in het vak ‘Andere opmerkingen’ te vermelden. De
competitieleider zal in dit geval voor deze wedstrijd een forfait uitspreken (bij alle jeugdcategorieën is
dit 5-0, 25/0, 25/0, 25/0, 25/0, 15/0; bij de U11 2-2 Niveau 1, 2 en 3 is dit afhankelijk van de situatie
en per ploegje bv. 4-0 25/0, 25/0, 25/0, 25/0 en de uitslagen van het correct gespeeld ploegje, maar
de BOETE wordt NIET toegepast.

… Maar, wanneer het NIET wordt vermeld, wordt onverbiddelijk een forfait met BOETE
toegepast.
Wanneer er dan toch niet kan worden gespeeld, komen we bij wedstrijdwijzigingen. Zie hiervoor
hoofdstuk 5!
… en toch kan deze regel niet telkens opnieuw worden toegepast. Zo kan een ploeg dit
maar MAXIMUM 2 keer toepassen voor nieuwjaar en 2 keer na nieuwjaar. Bij een 3de keer (
voor of na nieuwjaar) wordt deze ploeg uit competitie genomen.

3.5. JEUGDATTEST - ATTESTPLOEGEN
3.5.1. WAT IS EEN JEUGDATTEST?
Wanneer er structureel binnen de club voor meerdere wedstrijden (of voor het gehele seizoen) geen
mogelijkheid bestaat om binnen het reglement aan de competitie deel te nemen (oudere spelers, gemengd…) kan er een jeugdattest worden aangevraagd (Aanvraag: zie artikel 3.6.3. Dit attest geeft de
mogelijkheid aan spelers en speelsters om, binnen hun eigen club, op hun eigen volleybalniveau te spelen in een lagere leeftijdscategorie of bij het andere geslacht.
Hou rekening met een strikte toepassing van de attesten:
•
•

Wanneer er een attest wordt aangevraagd zodat een bepaalde speler een leeftijdscategorie lager
kan gaan meespelen, sluit dit automatisch een deelname binnen de eigen leeftijdscategorie uit.
Wel is het mogelijk om in de loop van het seizoen het attest ‘in te leveren’. Reden kan zijn dat
de betrokken speler voldoende is geëvolueerd om toch mee te doen binnen de eigen leeftijdscategorie.

Van zodra de club voor een bepaalde ploeg een jeugdattest aanvraagt, wordt deze ploeg als een ‘ATTESTPLOEG’ beschouwd voor het ganse seizoen (ook al wordt dit attest na aanvraag terug ingeleverd).
Van zodra de aanvraag van een attest voor een bepaalde ploeg is gebeurd en door de jeugdcommissie
is gecontroleerd, verschijnt er in het klassement op VolleyAdmin2 achter de ploegnaam een ".att" zodat
alle andere ploegen weten dat dit een "Attestploeg" is.
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3.5.2. GEVOLGEN VOOR HET KLASSEMENT
Zowel op niveau 1, 2 en 3 worden attestploegen gewoon meegenomen in het klassement met de behaalde punten van gespeelde wedstrijden, maar een attest-ploeg kan NOOIT kampioen worden.
Op niveau 2 wordt na de 1ste ronde het klassement (inclusief de verschillende 'attestploegen') behouden
voor de indeling van een 2de ronde. Voor niveau 1 streven we steeds naar een hoogste reeks zonder
attestploegen.
3.5.3. BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK VAN JEUGDATTESTEN
Een ploeg speelt reglementair als ze op een correcte manier met jeugdattesten omgaat. Het gebruik
van jeugdattesten is immers niet onbeperkt.

Niveau 1

Attesten aanvraagbaar
voor spelers

Op het veld speelt de
ploeg met maximum

U17

2006-2007

6-tegen-6

van max. +2 jaar = °04+°05

1 attest-speler

U15

2008-2009

6-tegen-6

van max. +2 jaar = °06+°07

1 attest-speler

U13

2010-2011

4-tegen-4

van max. +2 jaar = °08+°09

1 attest-speler

U11 3-3

2012 en jonger

3-tegen-3

van max. +2 jaar = °10+°11

1 attest-speler

U11 2-2

2012 en jonger

2-tegen-2

van max. +2 jaar = °11

2 attest-spelers (mogen
spelen in zelfde ploegje)

Attesten aanvraagbaar
voor spelers

Op het veld speelt de
ploeg met maximum

Niveau 2
U19

2004-2005

6-tegen-6

van max. +2 jaar = °02+°03

2 attest-spelers

U17

2006-2007

6-tegen-6

van max. +2 jaar = °04+°05

2 attest-spelers

U15

2008-2009

6-tegen-6

van max. +2 jaar = °06+°07

2 attest-spelers

U13

2010-2011

4-tegen-4

van max. +2 jaar = °08+°09

2 attest-spelers

U11 3-3

2012 en jonger

3-tegen-3

van max. +2 jaar = °10+°11

2 attest-spelers

U11 2-2

2012 en jonger

2-tegen-2

van max. +2 jaar = °11

2 attest-spelers (mogen
spelen in zelfde ploegje)

Attesten aanvraagbaar
voor spelers

Op het veld speelt de
ploeg met maximum

van max. +2 jaar = °11

Onbeperkt

Niveau 3
U11 2-2

2012 en jonger

2-tegen-2

3.5.4. AANVRAGEN/INLEVEREN VAN HET JEUGDATTEST
De aanvraag van het jeugdattest is mogelijk vanaf 15 augustus. De procedure is terug te vinden op
onze website www.volleyvlaams-brabant.be. Zodra de aanvraag is toegestaan, zal de bevestiging naar
de aanvrager worden verstuurd.
Het formulier van de aanvraag moet correct én volledig worden ingevuld, zo niet kan de aanvraag niet
doorgaan. Ook de reden moet duidelijk gemotiveerd zijn.
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De aanvraag en goedkeuring van een jeugdattest worden niet altijd de dag zelf behandeld, en het kan
3 werkdagen duren eer een attest wordt behandeld. Aanvragen verstuurd na woensdag 23u59 worden
pas behandeld na het weekend.
Op het wedstrijdblad worden de spelers die met een jeugdattest spelen, nog eens vermeld in het vak
opmerking 'Speelt met jeugdattesten'.
We herinneren eraan dat de ploeg waarvoor het attest is aangevraagd, meteen een ‘attestploeg’ wordt
voor de rest van het seizoen, ook als alle attesten voor die ploeg worden ingeleverd tijdens de competitie.
Het inleveren (=’Annulatie’) van een jeugdattest doe je via dezelfde link als voor de aanvraag.

3.5.5. SANCTIE
Wanneer blijkt dat een speler toch speelt zonder jeugdattest in een ploeg waar dit nodig is volgens de
reglementering en dit niet in het vak opmerkingen vermeldt, zal er onmiddellijk voor deze ploeg een
forfait en boete worden uitgesproken. Wanneer er 3 forfaits zijn, wordt dit 'algemeen forfait' met boete
waarbij de ploeg uit competitie wordt genomen.

3.6. UITZONDERLIJKE PLOEG (= U.P.)
Verwijst naar een club die dit seizoen (2022-2023) een uitzonderingsmaatregel krijgt om in competitie
te spelen, en alleen op niveau 2 en niveau 3 kan aantreden.
Om een 'uitzonderlijke toestemming' te verkrijgen, moet de club een gemotiveerd dossier van de speler(s) indienen bij de jeugdcommissie. Dit kan o.a. gaan over
•
•
•

spelers met een fysieke- of/en mentale achterstand (= medisch dossier!)
over een speler die in een andere provincie is aangesloten
verhuis van ouders

Er zal dus geen toelating verleend worden om de problematiek van het aantal spelers binnen
de club/ploeg op te vangen.
Deze aanvraag voor een "Uitzonderlijke Ploeg" wordt per mail gericht aan de competitieleider met de
nodige informatie over deze speler of spelers. De competitieleider zal samen met de jeugdcommissie
het dossier behandelen en de club opnieuw op de hoogte brengen. Bij een positief antwoord van de
jeugdcommissie krijgt deze ploeg het etiket 'Uitzonderlijke Ploeg'.
In het klassement op VolleyAdmin2 staat achter de ploegnaam "U.P." zodat alle andere ploegen weten
dat dit een "Uitzonderlijke Ploeg" is. Deze ploeg krijgt in het klassement eenzelfde ‘behandeling’ als een
attestploeg. De ploeg moet dit ook steeds vermelden op het wedstrijdblad.

3.7. SAMENWERKINGSVERBANDEN TUSSEN PLOEGEN VAN MEERDERE CLUBS
3.7.1. SAMENWERKING TUSSEN CLUBS
Clubs kunnen bij de inschrijving voor bepaalde jeugdcategorieën ploegen inschrijven die bestaan uit
spelers van meerdere clubs. Deze samengestelde ploegen moeten vóór de competitie een lijst van betrokken spelers/speelsters bezorgen aan de competitieleider. Bij de ‘meervoudige’ competitienaam
verwijst de eerste clubnaam naar de plaats waar er wordt gespeeld. De spelers zelf blijven wel lid van
Volley Vlaanderen binnen hun eigen club.
De administratieve formaliteiten zijn de volgende:
•

De jeugdcommissie moet vóór de competitie in het bezit zijn van een aanvraag tot samenwerkingsverband, ondertekend door voorzitter en secretaris van al de betrokken clubs. Daarop
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•

staan alle spelers vermeld die in deze samengestelde ploeg zullen spelen. Die aanvraag wordt
digitaal per mail verstuurd naar de competitieleider.
Deze samengestelde ploeg zal in de competitie kunnen starten op het moment dat de toelating
van de jeugdcommissie bij de nieuwe club toegekomen is.

Deze samengestelde ploeg kan geen kampioen spelen.
TOELICHTING :
Dit is alweer een regel om ervoor te zorgen dat alle jongeren die zin hebben om te volleyballen, altijd de kans krijgen. Als je
als club geconfronteerd wordt met bv. te weinig U15-jongens kan je bij een andere club aankloppen die identiek met hetzelfde
probleem bij de U15-jongens zit. Die twee ploegen samenvoegen is zeker een oplossing, met behoud van eigen leden bij Volley Vlaanderen.

3.7.2. UITLENEN VAN SPELERS
ALS een jeugdspeler geen mogelijkheid heeft om in zijn club en zijn leeftijdscategorie te spelen en hij
nog geen competitiewedstrijd met zijn club in datzelfde seizoen heeft gespeeld
DAN kan de betrokkene eventueel bij een andere club spelen in de jeugdcompetitie. Hij blijft evenwel
lid van Volley Vlaanderen binnen zijn eigen club.
De administratieve formaliteiten zijn de volgende:
•
•
•

De jeugdcommissie moet in het bezit zijn van een aanvraag tot deelname voor deze speler, ondertekend door voorzitter en secretaris van beide clubs.
Die aanvraag wordt digitaal per mail verstuurd naar de competitieleider.
Deze speler zal pas mogen spelen op het moment dat de toelating van de jeugdcommissie bij de
nieuwe club toegekomen is.

Deze samengestelde ploeg kan geen kampioen spelen.
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4. WEDSTRIJDVERLOOP

4.1. HOMOLOGATIE
De verantwoordelijke jeugdbeleid brengt advies uit bij de verantwoordelijke homologatie van Volley
Vlaams-Brabant vzw indien er eventuele afwijkingen gewenst zouden zijn.

4.2. KLEDIJ
De jeugdspelers spelen in uniforme sportkledij met een degelijke leesbare nummering. Het kenteken
van de kapitein is bij de jeugd niet verplicht.

4.3. AANVANGSUREN VAN DE WEDSTRIJDEN
De wedstrijden mogen gespeeld worden op alle dagen van de week waarbij rekening wordt gehouden
met onderstaande aanvangsuren:
•
•
•
•
•

maandag, dinsdag en donderdag op zijn vroegst om 19.00 uur en uiterlijk om 19.30 uur.
woensdag: op zijn vroegst om 15.00 uur en uiterlijk om 19.30 uur.
vrijdag: op zijn vroegst om 19.00 uur en uiterlijk om 20.00 uur.
zaterdag: op zijn vroegst om 09.30 uur en uiterlijk om 20.00 uur.
zondag: op zijn vroegst om 09.30 uur en uiterlijk om 18.00 uur.

AFWIJKINGEN:
Enkel bij U19 en U17 kan een later aanvangsuur afgesproken worden. Niet voor een gehele competitie,
wel voor een klein aantal wedstrijden.
TOELICHTING :
Dit reglement preciseert de uren wanneer de competitiewedstrijden mogen beginnen. We begrijpen wel dat het voor sommige
clubs moeilijk is om zich aan deze uren te houden. Zeker voor de eerste wedstrijden in het weekend om 09.30 u. worden
soms uitzonderingen gevraagd om de wedstrijd bv. om 09.00 u. te laten beginnen. Deze uitzonderingen worden maar toegestaan als de tegenstrever daarmee akkoord is.

4.4. AANVANGSUREN VERMELD IN DE KALENDER
In de kalender is het vermelde uur steeds het aanvangsuur van de wedstrijd. Bij de U11 2-2 zijn dit de
spelvormen 1-tegen-1.

4.5. WEDSTRIJDEN OP HETZELFDE TERREIN
Wanneer 2 wedstrijden na elkaar voorzien zijn op hetzelfde terrein moet er een tijdsruimte van minimum 2 uur voorzien worden.
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5. WEDSTRIJDLEIDING
5.1. SCHEIDSRECHTER
Er worden van bondswege voor de jeugdcompetitie geen aanduidingen van de scheidsrechters gedaan
(bij de jeugdbeker wél). De wedstrijden worden gefloten door een jeugdscheidsrechter van de club.
Deze jeugdscheidsrechter is lid van Volley Vlaanderen (uitzondering: wedstrijden U11 2-tegen-2).
Hij/Zij is verplicht zijn/haar naam en aansluitingsnummer te vermelden op het papieren of digitale wedstrijdblad en deze ook te handtekenen.
De thuisploeg is steeds verantwoordelijk voor het leiden van de wedstrijd. Toch kan door een club zelf
voor een bepaalde wedstrijd een scheidsrechter worden aangevraagd. Deze aanvraag moet gericht
worden aan de provinciale scheidsrechtersverantwoordelijke (We verwijzen hiervoor naar onze provinciale site onder ‘bestuur scheidsrechterscommissie).
De aanvragende ploeg betaalt de vergoeding en de verplaatsingskosten aan de scheidsrechter vóór
aanvang van de wedstrijd.
TOELICHTING :
Met de meer dan 3 000 wedstrijden per seizoen is het onmogelijk om voor alle wedstrijden een officiële scheidsrechter te
voorzien. Vandaar de regeling dat de clubs zelf bij deze wedstrijden moeten instaan om te fluiten. De controle van de verplichte documenten die de spelers en coach bij moeten hebben is eveneens een taak voor de thuisscheidsrechter.

5.2. SCHEIDSRECHTERVERGOEDING
Wanneer de scheidsrechter door de club is aangevraagd zal deze club zowel de scheidsrechtervergoeding (€ 31,00) als de verplaatsingsvergoeding betalen. Deze verplaatsingsvergoeding (het bedrag per
afgelegde km) wordt door FOD-financiën bepaald op 1 juli van het betrokken sportjaar. Het toe te passen bedrag zal via de website meegedeeld worden aan alle clubs.
Wat bij afwezigheid van één van de ploegen?:
•
•
•

Wanneer de aanvragende club aanwezig is: de club betaalt de helft van de scheidsrechterskosten (€ 15,50) en de verplaatsingskosten.
Wanneer de aanvragende club niet aanwezig is: de scheidsrechter meldt dit aan zijn scheidsrechtersverantwoordelijke.
De gedupeerde club kan via het provinciale comité de gemaakte onkosten recupereren.

5.3. WEDSTRIJDBLAD
Bij de jeugdwedstrijden wordt het papieren of digitale wedstrijdblad gebruikt.
De blanco wedstrijdbladen (+ voorbeelden) zijn terug te vinden op de website www.volleyvlaamsbrabant.be onder ‘competitie jeugd’. De club kan dit blad zelf downloaden, printen en kopiëren. Er
moet steeds een leeg papieren wedstrijdblad klaarliggen op de markeerderstafel.
De papieren of digitale wedstrijdbladen worden ingevuld door de jeugdscheidsrechter. Ook iemand anders onder verantwoordelijkheid van de wedstrijdverantwoordelijke kan het wedstrijdblad invullen.
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TOELICHTING :
De jeugdcommissie wil hier duidelijk stelling nemen: wij zijn er niet om boetes toe te passen. Zij die al langer bij de jeugdcompetitie betrokken zijn, zullen al ervaren hebben dat de boetes de laatste jaren spectaculair zijn gedaald. Wij kijken niet
meer naar komma's en punten of andere details op het wedstrijdblad. Wel blijft het zo, dat wanneer de clubs zich niet aan
de fundamentele regels en afspraken houden, wij zeker de boete toepassen. Een paar voorbeelden voor het wedstrijdblad:
•
•
•
•
•

laattijdig opsturen van het wedstrijdblad
het niet correct invullen van de hoofding (niveau en wedstrijd…)
ontbrekende begeleidersgegevens en handtekeningen
scheidsrechter en wedstrijdverantwoordelijke zijn dezelfde persoon
jeugdattesten niet vermeld bij opmerkingen

5.4. WEDSTRIJDORGANISATIE
•

•
•

•
•
•
•

Bij iedere jeugdwedstrijd is de aanwezigheid van een wedstrijd-verantwoordelijke verplicht. Deze
verantwoordelijke staat in voor het goede verloop van de organisatie van de wedstrijd. Deze
functie is onverenigbaar en de betrokkene moet minstens 18 jaar oud zijn. Indien er tegelijkertijd
meerdere jeugdwedstrijden in dezelfde zaal worden gespeeld, mag de wedstrijdverantwoordelijke
dezelfde persoon zijn.
Een markeerder is niet verplicht.
De thuisploeg zorgt ervoor dat de bezoekende ploeg drinkbaar water ter beschikking krijgt. Hierbij zijn er 2 opties:
o De organiserende club behoudt het gebruik van plastic flessen en voorziet beide teams
van de vooropgestelde hoeveelheid water zoals omschreven in het competitiereglement.(min. 1 fles van 1,5l).
o De ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. De organiserende
club geeft de mogelijkheid de drinkflessen (bij) te vullen via een drinkwatersysteem.
De thuisploeg dient ten minste 4 goede ballen ter beschikking te houden van de bezoekers.
De wedstrijdverantwoordelijken zijn lid van Volley Vlaanderen. Zij zijn verplicht hun naam en
aansluitingsnummer te vermelden op het papieren of digitale wedstrijdblad en deze ook te handtekenen.
Bij de U11 Niveau 1 (2B), Niveau 2 (2.0-SV3 en SV4) en Niveau 3 (2.0-SV2) moet minstens één
coach aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen.
Bij de U11 raden we aan dat de scheidsrechters lid zijn bij Volley Vlaanderen. Het is echter niet
verplicht.

Wens je onze nieuwsbrief te ontvangen via mail? Stuur een mailtje naar pascal.volleyvb@gmail.com
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6. WEDSTRIJDWIJZIGINGEN (INCL. UURWIJZIGINGEN) EN FORFAITS
6.1. DEFINITIE
Voor elke wedstrijd die op een andere datum of uur gespeeld wordt, anders dan in de voorziene kalender, wordt er een wedstrijdwijziging aangevraagd.
Deze aanvraag is verplicht, en let op, anders dan bij de senioren, moet dit ook gebeuren voor een uurwijziging. Wanneer we dus over een wedstrijdwijziging spreken bedoelen we wijziging van datum én/of
wijziging van uur.

6.2. NORMALE PROCEDURE
De procedure tot het aanvragen van wedstrijdwijzigingen en het verdere verloop gebeurt altijd via VolleyAdmin2:
Na onderling akkoord met de tegenstrever, vult de aanvragende club (voorzitter, secretaris, ontmoetingsverantwoordelijke of een door de secretaris aangestelde persoon) de aanvraag tot wijziging
elektronisch in. Onmiddellijk volgt er automatisch een mail naar de tegenstrever met verzoek de wijziging te willen bevestigen in VolleyAdmin2. Hierna wordt de aanvraag tot wijziging automatisch
doorgestuurd naar de jeugdcompetitieverantwoordelijke.

6.2.1. TIMING EN AFWERKING VAN DE WEDSTRIJDWIJZIGINGEN
Minstens 5 dagen vóór de voorziene datum van de wedstrijd
De normale procedure van punt 6.2. wordt hier toegepast. De aanvragende club betaalt hiervoor een
administratieve boete.
Minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór de voorziene datum van de wedstrijd
De normale procedure van punt 6.2. wordt hier toegepast. De aanvragende club betaalt hiervoor een
administratieve boete.
Slechts één dag vóór of de dag zelf van de voorziene datum van de wedstrijd
Wanneer de dag vóór of op de dag zelf van de wedstrijd de club vaststelt dat de geplande wedstrijd niet
kan doorgaan (te weinig spelers, zaal onbeschikbaar...), moet volgende regeling worden toegepast:
1. De in gebreke zijnde club (= de ploeg die de wedstrijd niet kan spelen) is VERPLICHT volgende
procedure te volgen:
Deze club verwittigt onmiddellijk, dit is naar gelang het geval, één dag ervoor of de dag zelf:
•

•
•

•

de tegenstrever. De twee ploegen komen meteen overeen of ze
➢ voor een wedstrijdwijziging gaan of
➢ de wedstrijd niet meer willen of kunnen spelen.
de jeugdcompetitieleider, ofwel telefonisch ofwel per mail. Aan de competitieleider moet
direct worden meegedeeld:
OFWEL: beide ploegen gaan akkoord om de wedstrijd op een andere datum/uur te spelen.
➢ De normale wedstrijdwijzigingsprocedure kan dan starten (artikel 6.2). Wel zal de
ploeg die aan de oorzaak ligt van de wijziging een administratieve boete betalen.
➢ Deze procedure dient wel in orde te zijn binnen de 10 dagen na de oorspronkelijk geplande datum. Zo niet kan deze wedstrijd niet meer gespeeld worden en spreekt de
competitieleiding een forfait uit met bijhorende boete.
OFWEL: één van beide ploegen wil (kan) de wedstrijd niet spelen.
➢ De ploeg die niet kan of wil spelen, meldt binnen de 5 dagen na de oorspronkelijke
datum de ‘reden’ van niet spelen aan de tegenstrever én de competitieleider (telefonisch of per mail).
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➢

➢

De aan de oorzaak liggende ploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers, en krijgt
overeenkomstige boete.
Geen verwittiging bij de competitieleider binnen deze termijn komt overeen met een
forfait voor die wedstrijd met bijhorende boete.

2. Ook de tegenstrever bevestigt de overeenkomst bij de competitieleider ofwel per mail ofwel telefonisch.

6.2.2. WIJZIGING OMWILLE VAN PROVINCIALE SELECTIES:
Een provinciale officiële oproeping van selectiespelers voor provinciale of interprovinciale wedstrijden of
toernooien (bv. IPJOT) heeft altijd voorrang op de deelneming aan gewone provinciale competitie- of
(jeugd)bekerwedstrijden.
Clubs die spelers hebben die opgeroepen worden, kunnen zonder kosten, en dit binnen de 8 dagen na
het versturen van de oproeping, de wedstrijd verplaatsen. De nieuwe datum wordt in onderling overleg
met de tegenstrever bepaald. De normale procedure voor wedstrijdwijziging blijft, maar er worden geen
administratieve boetes toegepast.

6.2.3. FORFAITS
Spijtig genoeg zijn er ook nog ploegen die, bij problemen, geen wedstrijdwijziging willen. Hier worden
dan volgende boetes toegepast;
De club verwittigt
1. de tegenstrever
o Dit kan per mail of per SMS en er moet meteen een bevestiging gevraagd worden! Zo bv.
de jeugdverantwoordelijke niet meteen gecontacteerd kan worden, moet verder bv. de
secretaris of de voorzitter van de club op de hoogte worden gebracht.
2. de competitieleider
o telefonisch of per mail
o boetes worden bepaald volgens
▪ Verwittigd forfait jeugd thuisploeg/bezoekers …
… Minstens 5 dagen vóór de voorziene wedstrijddatum.
… Minder dan 5 dagen vóór tot 2 dagen vóór de voorziene wedstrijddatum.
… Slechts één dag vóór of de dag zelf van de voorziene wedstrijddatum.
▪ Niet verwittigd forfait jeugd thuisploeg/bezoekers
Nog een paar andere forfaits met boete:
▪ Algemeen forfait jeugd
▪ Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd thuisploeg - niet correct spelen / Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd bezoekers - niet correct spelen.
▪ Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding – Jeugd thuisploeg - geen
wedstrijdovereenkomst. / Forfait uitgesproken door competitie- of bekerleiding –
Jeugd bezoekers - geen wedstrijdovereenkomst.
•

UITZONDERLIJKE OPSTELLING VAN EEN 'VERKEERDE' SPELER
Een ploeg kan uitzonderlijk eens een 'verkeerde' speler of speelster op het veld inbrengen (bij
gebrek aan anderen....) MAAR dit is beperkt! (zie artikel 3.5). Zo kan een ploeg dit maar maximum 2 keer vóór en 2 keer na Nieuw-jaar toepassen. Bij een 3de keer (vóór of na Nieuwjaar)
wordt deze ploeg uit competitie genomen. zie reglement 3.5: uitzonderingsmaatregel voor één
wedstrijd.

6.3. GEVAL VAN ALGEMENE OVERMACHT
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Bij een geval van algemene overmacht (crisissituatie) en in uitzonderlijke omstandigheden kan de RvB
VB (in overleg met de RvB VV en FVWB) beslissen om uitzonderlijke maatregelen te nemen i.v.m. het
lopende kampioenschap.
Deze uitzonderlijke maatregelen hebben voorrang op de bestaande regels van huidig reglement, zolang deze afwijkingen minstens gepaard gaan met een bijzondere en afdoende motivering.
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7. KLASSEMENT
7.1. KLASSEMENT JEUGDPLOEGEN, BEHALVE BIJ DE U11 2-2 (NIV 1, 2 EN 3)
Het klassement wordt opgesteld volgens de behaalde punten (3 punten bij winst, 1 punt bij verlies).
Ingeval van forfait ontvangt de winnaar 3 punten, de ploeg die forfait geeft of oploopt krijgt 0 punten.
De ploeg welke de meeste punten behaalt, wordt eerst gerangschikt. Ingeval van gelijkheid van punten
wordt eerst rekening gehouden met het aantal gewonnen wedstrijden, daarna bij blijvende gelijkheid
met het quotiënt, verkregen door de deling van de gewonnen door de verloren sets.
Bij een eventuele nieuwe gelijkheid, dus van punten en setgemiddelde, wordt de onderlinge heen- en
terugwedstrijd in acht genomen (setgemiddelde). Bij nieuwe gelijkheid wordt het quotiënt - verkregen
door de deling van de gewonnen door de verloren punten in de onderlinge heen- en terugwedstrijd in
acht genomen. Is er een tweede ronde of een eindronde dan zullen het die heen- en terugwedstrijden
zijn, die in aanmerking komen.
Wanneer het gaat om een titel en er nog steeds gelijkheid zou zijn, zal een testwedstrijd op een neutraal terrein worden gespeeld. Dit neutrale terrein zal door de jeugdcommissie worden aangeduid.

7.2. KLASSEMENT BIJ DE U11 2-2 (NIV 1, 2 EN 3)
Het klassement wordt opgesteld volgens de behaalde punten (1 punt per gewonnen set)
De ploeg welke de meeste punten behaalt, wordt eerst gerangschikt. Ingeval van gelijkheid van punten, wordt eerst rekening gehouden met het aantal gewonnen wedstrijden, daarna bij blijvende gelijkheid met het quotiënt, verkregen door de deling van de gewonnen door de verloren sets.
Bij een eventuele nieuwe gelijkheid, dus van punten en setgemiddelde, wordt de onderlinge heen- en
terugwedstrijd in acht genomen (setgemiddelde). Bij nieuwe gelijkheid wordt het quotiënt - verkregen
door de deling van de gewonnen door de verloren punten in de onderlinge heen- en terugwedstrijd in
acht genomen. Is er een tweede ronde of een eindronde dan zullen het die heen- en terugwedstrijden
zijn, die in aanmerking komen.
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8. ADMINISTRATIE
8.1. MEEDELEN VAN DE UITSLAGEN
De wedstrijduitslagen worden online ingebracht op de website (via VolleyAdmin2) of via Volleyspike.
Alle uitslagen zijn verplicht in te brengen vóór zondagavond 23.59u. Respecteer deze termijn!

8.2. VERZENDEN VAN HET WEDSTRIJDBLAD
Digitale wedstrijdbladen dienen dezelfde dag voor 24u verstuurd te worden (=uploaden).
De papieren wedstrijdbladen dienen ten laatste de eerste werkdag na de gespeelde wedstrijden in een
voorziene omslag verzonden te worden aan:
Chris Pannis, Bossuitstraat 96, 1750 Lennik
De jeugdwedstrijdbladen van hetzelfde weekend mogen bijeengestoken worden in éénzelfde envelop.
Zorg er wel voor dat deze envelop voldoende gefrankeerd is!

9. OVEREENKOMSTEN
9.1. VERGADERINGEN
De clubs die deelnemen aan de jeugdcompetitie dienen aanwezig te zijn op de "reeksindelingsbijeenkomst" in de maand mei. Op deze samenkomst worden immers de nodige afspraken gemaakt voor het
gehele seizoen en/of de 2de ronde. De clubs kunnen daar ook in overleg aanpassingen vragen aan de
voorgestelde reeksindeling.
Bij afwezigheid is een boete voorzien.
TOELICHTING :
Het getuigt van respect voor elkaar om hierop aanwezig te zijn omdat je als club de kans krijgt om
bepaalde zaken mee te beslissen. Niet-aanwezigheid kan een grote invloed hebben op het verder
volgen in de competitie.

9.2. COMPETITIEREGLEMENT
Het niet toepassen van de afgesproken regels in dit competitiereglement heeft altijd een sanctie tot gevolg. Deze zal worden vastgesteld door de jeugdcommissie; het minimum is een nietverwittigde forfait, per overtreding.

http://www.volleyvlaamsbrabant.be/display/article/detail/algemeen_
nieuws_jeugd/volleybaltrainer-worden/
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IV.

REGLEMENT JEUGDBEKER VOLLEY VLAAMS -BRABANT

1. DEELNAME EN INSCHRIJVING
1.1 INRICHTING
Volley Vlaams-Brabant vzw richt zowel voor jeugd (meisjes en jongens) als voor senioren (dames
en heren) een bekercompetitie in, genaamd BEKER VAN VOLLEY VLAAMS-BRABANT.
Zoals de gewone competitie valt ook de bekercompetitie volledig onder de bevoegdheid van de
respectievelijke competitieleider. Voor de praktische organisatie kan hij zich echter laten bijstaan
door een bekerverantwoordelijke, die eveneens onder zijn bevoegdheid valt. De jeugdbeker valt
derhalve onder de verantwoordelijkheid van de provinciale jeugdcommissie, de beker voor senioren onder de verantwoordelijkheid van de provinciale ontmoetingscommissie.

1.2 DEELNAME
De BEKER VAN VOLLEY VLAAMS-BRABANT is voorbehouden aan clubs aangesloten bij de
Vlaamse Volleybalbond vzw, met zetel in Vlaams-Brabant of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en uitkomende in de provinciale reeksen.
De jeugdbekercompetitie staat open voor jongens- en meisjesploegen van alle jeugdcategorieën (U19, U17, U15, U13 en U11 3-3).
De seniorenbekercompetitie staat open voor dames- en voor herenploegen die spelen in de promoreeksen van Vlaams-Brabant.

1.3 INSCHRIJVING MEERDERE PLOEGEN
Een club kan per jeugdcategorie of per seniorenreeks één (1) of meer ploegen inschrijven.

1.4 SAMENWERKING CLUBS
Een samenwerkingsverband tussen clubs, zoals in de gewone competitie, is niet toegestaan. Elke speelster of speler van een bekerploeg moet lid zijn van de ingeschreven club. Inbreuk heeft
forfait tot gevolg.

1.5 INSCHRIJVINGSFORMULIER
Per ploeg dient een afzonderlijk inschrijvingsformulier gebruikt te worden. De inschrijving dient
door de secretaris online te worden ingevuld via VolleyAdmin2 tussen 1 mei en 15 mei. Een kopie
van het inschrijvingsformulier wordt automatisch verzonden aan de respectievelijke competitieverantwoordelijke.

1.6 INSCHRIJVINGSGELD
Het inschrijvingsgeld bedraagt tien (10) euro per ploeg in de jeugdbeker. De inschrijvingsgelden worden aangerekend op de eerstvolgende debetnota van Volley Vlaams-Brabant.
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2. VERLOOP IDENTIFICATIE-WEDSTRIJDBLAD-LOTING
2.1 REGLEMENTERING
De jeugdbeker wordt gespeeld volgens het reglement van de provinciale senioren. Er is echter nooit een
voorgift van twee (2) punten.
Bij de U13 4-tegen-4 worden de wedstrijden gespeeld op een veld van 7x14m; Bij de U11 3-tegen-3 op
een veld van 6x12m.

2.2 SAMENSTELLING PLOEG
Om de ploegen voor de jeugdcategorieën samen te stellen kan de club selecteren uit al haar jeugdspelers behorende tot de ingeschreven jeugdcategorie of jonger. Deze spelers mogen in de gewone competitie bij de jeugd en/of bij de senioren spelen. Het aantal spelers per ploeg is beperkt tot veertien (14).
Leeftijdsuitzonderingen en ‘speelsters/spelers in aanvraag’ (lidkaart nog niet afgeleverd) zijn niet toegestaan. Er kan niet gemengd (jongens/meisjes) gespeeld worden. Inbreuk heeft forfait tot gevolg.

2.3 IDENTIFICATIE
De speelsters/spelers en de officials leggen hun digitale lidkaart voor. De coaches 6-6 moeten in het
bezit zijn van minstens een coachlicentie J. Zo de lidkaart ontbreekt, mogen ze op het wedstrijdblad
worden ingeschreven op vertoon van hun identiteitskaart, hun internationaal paspoort of een vervangend officieel attest met foto.

2.4 INSCHRIJVING MEERDERE PLOEGEN
Indien een club voor dezelfde jeugdcategorie meerdere ploegen inschrijft, moet zij, op straffe van forfait
voor alle ploegen van de betreffende categorie, vóór 1 oktober per ploeg een lijst met kernspelers indienen bij de bekerleiding. Bij de U19, U17 en U15 (6-6) zijn dit zeven (7) spelers, bij de U13 (4-4) zijn dit
vijf (5) spelers en bij de U11 (3-tegen-3) zijn dit drie (3) spelers. Een speler die niet op de lijst voorkomt, wordt ingedeeld bij de ploeg waarvoor hij voor het eerst deelnam aan een bekerwedstrijd.

2.5 WEDSTRIJDBLAD
Bij de jeugdbekerwedstrijden U11 [3-tegen-3] en U13 [4-tegen-4] wordt het jeugd- wedstrijdblad of
Volleyspike gebruikt. Bij de U15, U17 en U19 is dit altijd VolleySpike.
Indien Volleyspike gebruikt wordt, dient het uploaden van het digitaal wedstrijdblad de dag zelf te gebeuren door de thuisploeg.

2.6 STRUCTUUR VAN DE BEKER
Het aantal inschrijvingen bepaalt de structuur van de beker. Er wordt volgens het systeem van rechtstreekse uitschakeling gespeeld. Er zijn geen beste verliezers.

2.7 LOTING
De openbare loting wordt in het Eurovolleycenter te Vilvoorde gehouden.

2.8 THUISVOORDEEL
De eerst getrokken ploeg is de thuisploeg. Clubs die hun thuisvoordeel afstaan, moeten dit binnen de
week na publicatie van de loting schriftelijk meedelen.

2.9 TERUGTREKKING
Een ploeg die zich na de loting uit de beker terugtrekt, wordt met forfait beboet.
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2.10 DATA WEDSTRIJDEN
Bekerwedstrijden hebben altijd voorrang op gewone competitie-wedstrijden. De bekerwedstrijden worden gespeeld in verschillende fazen (voorrondes, 1/8 finales, ¼ finales, ½ finales, finale). Elke faze
moet afgerond zijn uiterlijk op de hierna vermelde data:

-

de
de
de
de

voorronde: 9 oktober 2022 (tot en met deze dag mogen wedstrijden plaatsvinden)
achtste finales: 11 december 2022
kwartfinales: 5 februari 2023
halve finales: 5 maart 2023

De bekerverantwoordelijke kan, om gegronde redenen, een uitzondering toestaan op één van deze data.
De jeugdcommissie kan, indien nodig, zelf een datum en een plaats vaststellen. De kosten worden dan
door beide ploegen gedeeld.

2.11 DEELNAME JEUGD-EINDRONDE VOLLEY VLAANDEREN
De bekerwinnaars nemen deel aan de VV-jeugdeindronden. Wanneer de provinciale bekerwinnaar in zijn
leeftijdscategorie ook provinciaal kampioen is, zal de verliezende bekerfinalist eveneens uitgenodigd
worden op de VV-jeugdeindronden. Deze laatste speelt daar in de reeks van de bekerwinnaars. Indien er
één van deze ploegen niet kan deelnemen, wordt de Vlaams-Brabantse vertegenwoordiger voor deze
VV-jeugdeindronden door de jeugdcommissie aangewezen.
Voor de deelname aan de VV-jeugdeindronden mogen de clubs vrij kiezen uit hun spelersaanbod, beperkt tot twaalf (12) spelers. Art. 2.4 betreffende de kernspelers geldt niet bij de eindronden.
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3. AFSPRAKEN-SCHEIDSRECHTERS-UITSLAGEN–KOSTEN EN BOETES
3.1 ONDERLINGE AFSPRAKEN
In het programma VolleyAdmin2 zullen alle wedstrijden voorzien worden op het aangeduide weekend
volgens de gegevens op het inschrijvingsformulier.
De clubs bepalen onderling plaats, datum en uur van de te spelen wedstrijd, met inachtneming van art.
2.10 voor jeugd en art 3.3 voor senioren. De thuisploeg verliest de wedstrijd met forfait indien zij niet
tijdig minimum twee (2) wedstrijddatums voorstelt die op verschillende dagen vallen.

3.2 PROCEDURE WEDSTRIJDWIJZIGING
De secretaris van de thuisploeg doet, in onderling akkoord met de tegenstrever, uiterlijk veertien (14)
dagen vóór de geplande wedstrijd een elektronische aanvraag voor een wedstrijdwijziging via Volleyadmin2. De tegenstrever dient in het programma VolleyAdmin2 zijn goedkeuring of afkeuring te geven.
Deze goedkeuring of afkeuring wordt automatisch per mail verzonden naar de thuisploeg, bezoeker en
de bekerverantwoordelijke (Marc De Bakker). Deze zal de goedkeuring of afkeuring bevestigen waarna
de beide ploegen, de scheidsrechtersverantwoordelijken en hijzelf automatisch een mail ontvangen van
deze beslissing. De wijziging wordt dan automatisch uitgevoerd in de kalender. De ploegen kunnen de
stand van de beker raadplegen via Volleyadmin2.
Ingeval er geen akkoord bereikt werd veertien (14) dagen voor het opgelegde weekend zal de bekerverantwoordelijke een beslissing nemen.

3.3 INDIENEN WEDSTRIJDWIJZIGING
Wedstrijdwijzigingen moeten uiterlijk veertien (14) dagen vóór de oorspronkelijke datum via Volleyadmin2 ingediend worden. De kosten worden aangerekend aan de club die de aanvraag doet.

3.4 KOSTEN ZAAL EN SCHEIDSRECHTER
De thuisploeg draagt de kosten van de zaal.
De thuisploeg en de bezoekende ploeg betalen vóór de wedstrijd elk de helft van de vergoeding aan de
scheidsrechter, zijnde € 31 + verplaatsingsvergoeding. De verplaatsingsvergoeding (het bedrag per afgelegde km) wordt door FOD-Financiën bepaald op 1 juli van het betrokken sportjaar. Het toe te passen
bedrag zal via de website meegedeeld worden. De verplaatsingsvergoedingen worden per ploeg en per
ronde gecompenseerd, zodat elke deelnemende ploeg een evenredig deel van de kosten draagt.

3.5 UITSLAG
De thuisploeg brengt de uitslag in op Volleyadmin2, uiterlijk de dag na de wedstrijd tegen 16u (voor de
wedstrijden tijdens het weekend gespeeld is dit ten laatste op zondag 24u00).

3.6 WEDSTRIJDBLAD
Bij gebruik van een papieren wedstrijdblad voor U11 [3 tegen 3] en U13 [4 tegen 4] verzendt de
scheidsrechter het wedstrijdblad de dag van de wedstrijd, in een door de thuisploeg klaargemaakte en
gefrankeerde envelop naar de jeugdbekerverantwoordelijke:
Marc De Bakker, Kerkhofstraat 6, 9255 Buggenhout
Bij gebruik van Volleyspike dient het uploaden van het digitaal wedstrijdblad de dag zelf te gebeuren
door de thuisploeg.

3.7 KOSTEN EN BOETES
De kosten en de boetes gelden zoals bij de gewone competitie.
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3.8 BEKERVERANTWOORDELIJKE
Voor alle info of problemen kan je terecht bij de jeugdbekerverantwoordelijke.

3.9 GEVAL VAN ALGEMENE OVERMACHT
Bij een geval van algemene overmacht (crisissituatie) en in uitzonderlijke omstandigheden kan de RvB
VB (in overleg met de RvB VV en FVWB) beslissen om uitzonderlijke maatregelen te nemen i.v.m. het
lopende kampioenschap.
Deze uitzonderlijke maatregelen hebben voorrang op de bestaande regels van huidig reglement, zolang deze afwijkingen minstens gepaard gaan met een bijzondere en afdoende motivering.
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4. BEKERFINALES
4.1 DATA
De bekerfinales worden gespeeld :

Op zaterdag 8 april 2023 voor de volgende reeksen
U11 meisjes
U13 jongens
U15 meisjes
U17 jongens
U19 meisjes
Senioren heren
Op maandag 10 april 2023 voor de volgende reeksen :
U11 jongens
U13 meisjes
U15 jongens
U17 meisjes
U19 jongens
Senioren dames

4.2 PRIJZEN
In de jeugdcategorieën worden volgende prijzen voorzien :

•

De winnaars ontvangen een beker.

•

Alle bekerfinalisten krijgen één (1) volleybal per ploeg.

•

Voor elke deelnemer is er een aandenken voorzien.

4.3 ORGANISATIE BEKERFINALES
De finales worden door de vzw Volley Vlaams-Brabant uitbesteed en toegewezen aan de meest biedende
Vlaams-Brabantse club. Deze club zal een bedrag van minimum duizendvijfhonderd (1.500) euro per
dag inzetten als toewijzingsbedrag. Eenzelfde club kan zowel voor één (1) als voor beide dagen bieden.

4.4 LOGISTIEK
De volledige voorwaarden voor de logistiek van de bekerfinales staan verder vermeld onder art. 6:
‘Voorwaarden voor het inrichten van bekerfinales’.

4.5 PROCEDURE KANDIDAAT-STELLING
De biedende clubs moeten zich schriftelijk en per aangetekende zending kandidaat stellen. De kandidaturen voor het inrichten van de finales worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel van Volley
Vlaams-Brabant, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde, ter attentie van de provinciale voorzitter. Ze moeten
uiterlijk op 31 december door de post afgestempeld zijn. De kandidaatstelling moet in een gesloten omslag zitten, waarin zich naast een schrijven met de dag(en) waarvoor men biedt een tweede gesloten
omslag bevindt met het bod en de vermelding:
‘Bekerfinales Volley Vlaams-Brabant + datum’. Tevens is er een attest van de zaaleigenaar bijgevoegd
met de vermelding dat de zaal beschikbaar is op de datum van de organisatie.
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Bijkomend wordt de provinciale secretaris per e-mail verwittigd van de komende bieding, zonder het
bedrag van het bod te vermelden.

4.6 TOEWIJZING
Volley Vlaams-Brabant vzw behoudt zich echter het recht voor de toewijzing te doen, zonder rekening te
houden met een hoger bod. Aan de club aan wie de finale is toegewezen zal in elk geval het bedrag van
duizendvijfhonderd (1.500) euro worden aangerekend of desgevallend het door de club voorgestelde
hoger bod.

4.7 BETALING
Het toewijzingsbedrag zal door de club op de rekening van Volley Vlaams-Brabant gestort worden binnen de dertig (30) dagen na de schriftelijke bekendmaking van de toewijzing. Als na de toewijzing de
organiserende club alsnog besluit van de organisatie af te zien, wordt aan deze club een boete aangerekend van vijfhonderd (500) euro.

4.8 SAMENWERKING CLUBS
Voor het inrichten van de finales is samenwerking tussen clubs mogelijk, maar één club doet het bod en
treedt op als eindverantwoordelijke. Clubs die niet deelnemen aan Start2Volley kunnen geen bod doen.

4.9 ONTVANGSTEN ORGANISATIE
De eventuele inkomgelden, ontvangsten uit de verkoop van spijs en drank en alle eventuele andere ontvangsten, blijven ten bate van de organiserende club.

5. VOORWAARDEN VOOR HET INRICHTEN VAN BEKERFINALES
5.1 VERANTWOORDELIJKHEDEN INRICHTENDE CLUB
Verantwoordelijkheden van de inrichtende club zijn:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Een zaal met 1 volleybalveld (gehomologeerd volgens de normen geldend voor de provinciale competitie), voorzien van een net, antennes, een scheidsrechtersstoel, een
groot scorebord, een markeerderstafel en twee stoelen. Het veld dient eveneneens
voorzien te zijn van markeringen voor U13 [4 tegen 4] en U11 [3 tegen 3].
De zaal moet beschikbaar zijn van 8u tot minstens 23u.
Het veld moet klaar staan voor de 1e wedstrijd van de dag om 8u.
Homologatie
o vrije zone rond het speelveld: minimum drie (3) meter;
o hoogte boven het speelveld en de vrije zone: zes en een halve (6,5) meter of
meer;
o verlichting boven het speelveld en de vrije zone: gemiddeld diehonderd
(300) LUX of meer;
een terreinafgevaardigde, een markeerder, twee (2) scorebordhouders;
drie (3) ballenrapers en twee (2) quickmoppers voor alle wedstrijden;
minimaal honderdvijftig (150) zitplaatsen voor de toeschouwers;
zes (6) wedstrijdballen;
de nodige oefenballen per wedstrijd;
een verbandkist of een EHBO-lokaal, ijs en een medisch geschoolde;
een verzekering voor aansprakelijkheid tegenover derden (sportongevallen zijn door de
polis van Volley Vlaanderen gedekt);
de opvang van de ploegen en van de scheidsrechters en het aanwijzen van de kleedkamers;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de nodige ruimte om de sporttassen veilig op te bergen;
een lokaal in de nabijheid van de zaal, voorzien van twee tafels en zes stoelen en
stroom aan tafel (secretariaat);
stroom aan de markeerderstafel;
drinkwater beschikbaar voor de ploegen;
jeugdwedstrijdbladen (voor U11 en U13), twee (2) tablets met VolleySpike en rotatiebriefjes
voor zes (6) wedstrijden;
een verantwoordelijke om het net, de antennes en het veld aan te passen aan de verschillende categorieën;
veegmateriaal in de zaal ter beschikking;
een receptie per reeks, bij het overhandigen van de trofeeën, met één (1) drankje per
deelnemer;
vijf (5) consumptiebonnetjes voor de provinciale medewerkers en twee (2) per scheidsrechter;
een maaltijd voor de provinciale medewerkers
permanent water, koffie, frisdrank en broodjes (enkel voor de medewerkers) op het wedstrijdsecretariaat;
een routebeschrijving naar de zaal indien er wegenwerken in de buurt zouden zijn.
vier (4) plaatsen met goede zichtbaarheid voor vlaggen van de Koninklijke VlaamsBrabantse Volleybalbond vzw of voor deze van eigen sponsors, telkens met een oppervlakte
van 2m x 2m. Deze plaatsen worden vastgelegd in akkoord met de verantwoordelijke promotie en propaganda van de Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw. Voor de rest
is de organiserende club volledig vrij in het plaatsen van publiciteit voor eigen sponsors.

5.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN COMMISSIE
De Jeugd- en Ontmoetingscommissie staan in voor :
•
•
•
•
•

de organisatie van de wedstrijden;
de scheidsrechters en hun vergoedingen;
het klaarmaken van de (digitale) wedstrijdbladen;
de prijzen en de trofeeën;
het melden van de uitslagen aan Volley Vlaanderen en Volley Vlaams-Brabant (Volleyadmin2).

6. BETWISTINGEN – KLACHTEN (VORDERINGEN)
6.1 PROCEDURE
Voor elke betwisting of klacht (vordering) dient de voorziene procedure gevolgd te worden zoals omschreven in het juridisch reglement Volley Vlaanderen, Hoofdstuk
4. Rechtspleging, eventueel met toepassing van de voorziene spoedprocedure (Hoofdstuk 7) en
mits inachtneming van de voorziene (afwijkende) bevoegdheidsregeling voor bepaalde wedstrijden (Hoofdstuk 3. Bevoegdheid) waarbij de bekerjury een eindbeslissing zal nemen voor
geschillen die de uitslag van de wedstrijd kunnen beïnvloeden.

6.2 WEDSTRIJDVERSLAG
Wedstrijdverslagen opgesteld door een scheidsrechter moeten bij het Volley- Bondsparket ingediend worden zoals voorgeschreven in het juridisch reglement Volley Vlaanderen, Hoofdstuk
4. Rechtspleging.

6.3 AKKOORD BEKERREGLEMENT
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Door haar inschrijving verklaart de club zich akkoord met het volledig bekerreglement.

7. ETHIEK
Spelers/speelsters en andere aangesloten leden van de vzw Volley Belgium, de vzw Volley Vlaanderen en het FVWB dienen in die hoedanigheid te allen tijde de Ethische Code van het FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) te respecteren. Deze code is op hen van toepassing vermits bovenstaande federaties deel uitmaken van het FIVB. Specifiek toepasselijke bepalingen zijn terug te vinden onder “Disciplinary Regulations – FIVB.”
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V.

OVERZICHT LEEFTIJDSCATEGORIËN

De leeftijdscategorieën benoemen we bij de jeugd met een 'U', gevolgd door een leeftijd. Voorbeeld U17:
1ste bepaling: We beginnen bij de maand september. Dit is de start van een nieuw seizoen. Als je dan nog geen 17
jaar bent of ook niet zal worden in de volgende maanden van dat lopend burgerlijk jaar (niet in september, oktober,
november of december) dan ben je "Under" de 17 jaar en kan je heel dat seizoen meespelen als U17. Ook de spelers die één jaar jonger zijn behoren nog tot de U17.
2de bepaling: Als je in het jaar waarin de competitie start (september) 16 jaar wordt, ben je "Under" de 17 jaar en
kan je heel dat seizoen meespelen als U17. Ook de spelers die één jaar jonger zijn behoren nog tot de U17.

Leeftijdscategoriën (overzicht wijze van spelen)
Jeugdcompetitie (C) & provinciale
bekercompetitie jeugd (B)

U19

U17

U15

U11
(3-3)

U13

U11 2-2
niv1

U11 2-2
niv2

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Officiële scheidsrechters prov. Beker (B)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Terreinafgevaardigde verplicht (C en B)

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Markeerder verplicht (C)

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Markeerder verplicht (B)

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J
2m
43

J
2m
24

J
2m
35

J
2m
18

N
2m
18

N
2m
10

N
2m
10

N
2m
10

2m
10

2m
10

2m
10

2m
10

Aantal TO van 30" per set (C en B)
Water voorzien voor de bezoekers (C en B).
De verplichting van plastiek flessen vervalt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Aantal spelers op het veld (C en B)
1 of 2 libero's toegelaten volgens Int. Volleybal Spelregels - beker

6

6

6

6

6

6

4

4

3

3

J
2x
2

J
2x
2

J
2x
2

J
2x
2

J
2x
2

J
2x
2

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N
J

N
J

N
J

N
J

N
J

N
J

J

J

J

J

J

J

N
J

J

J

N
J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

J
N

J
N

J
N

J
N

J
N

J
N

J
N

J
N

J
N

J
N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2

2

2

2

Scheidsrechter van de eigen club aangesloten bij Volley Vlaanderen (C)
Scheidsrechter van de eigen club (C)

volleyspike in plaats van wedstrijdblad (C)
volleyspike in plaats van wedstrijdblad (B)
Hoogte net (C en B)

wisselende libero per set - competitie
Doordraaien na 3e opslag door zelfde speler
- competitie
Doordraaien na 3e opslag door zelfde speler
- prov. beker
5 setten spelen met eerste 4 tot 25 en
laatste set tot 15 - competitie
2 keer 4 setten spelen - competitie
3 winnende sets - prov. Beker
Coach (+16j) aangesloten bij Volley Vlaanderen verplicht
Coachlicentie minimum niveau J verplicht
Coach en spelers mogen tijdens TO op het
veld
Coaching achter achterlijn, aan beide zijlijnen, niet in 3 m
Coaching achter achterlijn, aan beide zijlijnen, ook in 3 m
maximaal aantal wissels per set (per ploegje)
horizontaal vlotten tussen niveau 1 en
niveau 2 toegestaan
attesten toegestaan in beker
attesten toegestaan in competitie (in niveau 1 kan je dan geen kampioen spelen)
maximaal aantal attestspelers op het veldcompetitie niveau 1
maximaal aantal attestspelers op het veld-

N

J
J
2m 2m
24 14
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J

M

J

2

2

2

U11 2-2
niv3

M

J

M

2

2

2

nvt

nvt
N

N

N

nvt
2m 2m
10 10

nvt

nvt

nvt

nvt

onbeper

competitie niveau 2
gemengd spelen toegestaan (als attestspeler)-competitie
maximaal aantal kinderen van het andere
geslacht op het veld (als attestspeler)

VI.

kt
N

N

N

N

niv
2

niv
2

niv
2

niv
2

J

J

J

J

2

2

2

2

2

2

2

2

J
J
onbeper
kt

VERKLARENDE WOORDENLIJST

1ste en 2de ronde
De gewone jeugdcompetitie loopt hier in 2 fases. Voor de 2 de ronde wordt er een niveau-indeling gedaan. Hierdoor komen ploegen van een ongeveer gelijkaardig niveau tegen elkaar uit.

1-tegen-1
Spelgroep waar in de wedstrijden 1 speler tegen 1 speler speelt. Onder dit systeem zijn er verschillende
spelvormen waarvan er 6 spelvormen worden aangeboden tijdens de Start2Volley-toernooien en als
voorwedstrijd bij de U11 (2-tegen-2)-competitie.

2-tegen-2 - 2.0
Spelgroep waar in de wedstrijden 2 spelers tegen 2 spelers spelen. De 2.0 verwijst naar een bepaalde
spelvorm in de jeugdopleiding, waar de '0' een verwijzing is naar 'vangen en werpen'.
Deze spelvorm wordt nog eens opgesplitst in de competitie bij de U11:
•
•

Niveau 2: 1ste of 2de aanraking wordt uitgevoerd d.m.v. vangen en werpen.
Niveau 3: 1ste en 2de aanraking worden uitgevoerd d.m.v. vangen en werpen.

2-tegen-2 - 2B
Spelsysteem waar in de wedstrijden 2 spelers tegen 2 spelers spelen. De 2B verwijst naar een bepaalde
spelvorm in de jeugdopleiding. Met deze spelvorm wordt er gespeeld bij de U11 in Niveau 1. Hierbij zijn
enkel volleybalcontacten toegestaan.

3-tegen-3
Spelgroep waar in de wedstrijden 3 spelers tegen 3 spelers spelen. Dit is zo bij de U11 3-3 in Niveau 1
en 2.

4-tegen-4
Spelgroep waar in de wedstrijden 4 spelers tegen 4 spelers spelen. Dit is zo bij de U13.

6-tegen-6
Spelgroep waar in de wedstrijden 6 spelers tegen 6 spelers spelen. Dit is zo bij de U15, de U17, de U19
en de senioren.

Aansluitingsfiche
Is de 'aansluitingsfiche' waarmee de speler zich lid kan maken bij Volley Vlaanderen. De betrokken club
en Volley Vlaanderen zorgen voor een verdere afhandeling.

Administratieve kosten
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Deze kosten worden door de bond aangerekend aan de clubs voor wedstrijdwijzigingen en voor afwezigheden op verplichte bondsvergaderingen.

Afgekapte competitie
Een gewone competitie wordt in vorm gegoten op basis van competitieroosters die een welbepaald aantal competitieweekends hebben. Om het haalbaar te maken en toch nog voldoende aantal wedstrijden te
spelen, spelen we soms niet alle voorziene competitieweekends binnen dit rooster en wordt de competitie 'afgekapt'.

Attestploeg
Van zodra de club voor een bepaalde speler een jeugdattest aanvraagt om te kunnen spelen in een bepaalde ploeg, wordt deze ploeg meteen een 'attestploeg', ook al wordt dit attest nadien terug ingeleverd. In het klassement krijgt de ploeg '.att' bij de clubnaam. Zie reglementering van de jeugdcompetitie.

Bekercompetitie
Naast de gewone competitie met haar wekelijkse competitiewedstrijden is er nog de provinciale jeugdbekercompetitie. Deze competitie werkt met een knock-outsysteem (dus zonder ‘beste verliezers’).

Boete
Een geldsom die door de bond wordt aangerekend aan de club wanneer deze niet in orde is met de administratieve verwerking volgens de reglementeringen (bv. wedstrijdblad niet correct ingevuld, laattijdige inschrijvingen,…).

Clinic
Is een bijscholing die voor trainers en andere geïnteresseerden wordt georganiseerd om zich verder te
bekwamen in het trainerschap (bv. Start2Volley-clinics).

Coachlicentie J
Verplichte licentie voor de coaches die jeugdwedstrijden 6-6, 4-4 en 3-3 begeleiden.

Competitieweekends
Binnen de structuur van de competitiekalender worden vooraf van bondswege de weekends vastgelegd
waarop alle competitiewedstrijden worden gepland. Zie ook vrije weekends.

Doorlopende competitie
Bij sommige jeugdreeksen kan het voorvallen dat er in Niveau 1 en 2 geen 1 ste en 2de ronde is, maar een
doorlopende competitie. Dit houdt in dat, net zoals bij de senioren, de kalender voor het gehele seizoen
vastligt.

Eindweekend
Het laatste weekend dat er kan worden gespeeld binnen de competitie. Dit kan verschillen van reeks tot
reeks. Lees daarom heel goed de structuur van de gewone competitie.

Forfait
Wanneer een ploeg niet opdaagt voor een competitiewedstrijd, krijgen ze forfait. Dit houdt in dat de
ploeg bestempeld wordt als verliezer en ook geen klassementspunten krijgt.

Gewone jeugdcompetitie
Dit is de reguliere jeugdcompetitie (al dan niet in 2 rondes) met haar wekelijkse competitiewedstrijden.
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Homologatie
Ieder volleybalveld in onze zalen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (correcte belijning, netten,
palen, scheidsrechtersstoel, licht, hoogte, enz.). Anders mogen er geen wedstrijden op worden afgewerkt.

Instappers
Een grote groep van kinderen die het eerste jaar mee instappen in de selectiewerking van de provincie.
Dit is nog niet de provinciale selectie.

IPJOT
Interprovinciaal Jeugdopleidingstoernooi. Drie keer per jaar spelen de vijf provinciale selecties van
Vlaanderen in toernooivorm tegen elkaar. De organisatie is telkens in handen van een andere provincie.

JC van Volley Vlaams-Brabant
Jeugdcommissie van Volley Vlaams-Brabant.

Jeugdattest
Een attest op naam van de speler dat wordt aangevraagd bij de competitieleider en waarmee de speler
kan spelen in een ploeg waar hij normaal niet in terecht kan: meisjes bij de jongens of omgekeerd, in
een jongere leeftijdscategorie…

KBVBV
Koninklijk Belgisch Volleybalverbond, beter gekend als Volley Belgium.

Kernspelers
Spelers die in een hogere ploeg spelen en die nooit mogen meedoen in een lager spelende ploeg.

Knock-outsysteem
Systeem dat we in de bekercompetities gebruiken: winnaar gaat door, verliezer ligt eruit. Er zijn hierbij
geen ‘beste verliezers’ meer.

Leeftijdsgebonden
De term 'leeftijd' slaat op de juiste leeftijd van de jongere. Daar de competitie volgens leeftijd is ingedeeld, spreken we van een leeftijdsgebonden competitie.

Libero
Term binnen de spelreglementering van het volleybal. Het heeft betrekking op een speler die alleen in
de achterzone mag spelen. Hij kan iedere speler in de achterzone vervangen. Zijn kleur van zijn kledij is
contrasterend met de kleur van de andere spelers. Hij heeft verschillende spelbeperkingen, zo mag de
libero nooit een opslag geven.

Lidkaart
Alle lidkaarten worden digitaal aangeboden. Dat wil zeggen dat jij als lid jouw eigen licentie kan downloaden. De clubvoorzitter en secretaris zullen toegang hebben om de lidkaarten van iedereen in de club
te downloaden.

Niveaugebonden
De term 'niveau' gebruiken we om het bereikte technisch-tactische volleybalniveau van de speler aan te
duiden. Als we een indeling doen volgens dit niveau spreken we van niveaugebonden groepen.
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Overgang in onderling akkoord
Dit is een transfer (zie aldaar).

Preselecties
Zie selecties Vlaams-Brabant. Vooraleer eventueel geselecteerd te worden, organiseren we eenmaal per
jaar (begin september) een preselectie, dit binnen onze activiteit ‘Vollympics’ (zie aldaar). Alle jongeren
van een bepaalde leeftijdscategorie worden uitgenodigd naar een centrale plaats (Tienen). Provinciale
selectietrainers beoordelen de spelers en selecteren diegenen die volgens hen het meeste potentieel
hebben om uit te groeien tot een goede speler.

Provinciale selecties
De betere spelers en speelsters worden geregeld gedetecteerd en geselecteerd om mee te trainen met
de 'provinciale selecties'.

Rally
Eens de bal na de opslag in het spel is gebracht en er heen- en weer wordt gespeeld, spreekt men van
een 'rally'.

Rally Point Systeem
Systeem waarbij iedere rally een gewonnen punt voor één van de teams oplevert.

Schrapping
Wanneer een club weet dat bepaalde leden volgend seizoen niet meer in hun club zullen zijn, kunnen zij
die (volgens strikte regels), schrappen bij Volley Vlaanderen.

Spelerslijsten
Is een lijst met spelers die moet worden ingediend wanneer een club binnen een bepaalde leeftijdscategorie meerdere ploegen voor onze jeugdbeker inschrijft. Dit is ook het geval bij meerdere ploegen binnen een bepaalde leeftijdscategorie in Niveau 1.

Start2Volley-clinics
Viermaal per jaar organiseert de jeugdcommissie in het kader van het Start2Volley-project, voor beginnende trainers en andere geïnteresseerden, een voormiddag of avond waarop deze gemotiveerden trainingsstof meekrijgen via uitleg en via een syllabus. Deze Start2Volley-clinics richten zich zowel naar de
onderbouw (U9-U11-U13) als de bovenbouw (U15-U17-U19).

Start2Volley-toernooien
Viermaal per jaar organiseert de jeugdcommissie in het kader van het Start2Volley-project toernooien
voor spelvormen 1-tegen-1. Deze gaan steeds door op 2 verschillende locaties tegelijkertijd. We demonstreren deze spelvormen en laten de kinderen een hele dag genieten van dit groot gebeuren (telkens
tussen de 200 en 300 spelers en speelsters).

Start2Volley-trainingen
De Vlaams-Brabantse Jeugdcommissie biedt specifieke trainingen aan voor de U11-leeftijd. Deze trainingen zijn gewoon bijkomende techniektrainingen bij hun gewone clubtrainingen. Per seizoen gaan er
op hetzelfde moment 10 trainingssessies door in West- en Oost-Brabant. Iedereen die interesse heeft
kan deelnemen.

Jeugdsymposium
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Elk jaar organiseert de jeugdcommissie een moment waar we heel wat informatie meegeven over
jeugdopleiding en -begeleiding.

Transfer
Wanneer door de speler de 'vrijheidsaanvraag' niet (tijdig) is ingediend of door de club de 'schrapping'
niet is uitgevoerd, kan de speler enkel van club veranderen als beide clubs daarvoor hun akkoord geven.
De officiële benaming is eigenlijk 'Overgang in onderling akkoord' (zie aldaar).

Uitgestelde wedstrijden
Lees hieromtrent het hoofdstuk over de wedstrijdwijzigingen.

Uitzonderlijke Ploeg (= U.P.)
Verwijst naar een club die voor een seizoen een uitzonderingsmaatregel krijgt om in competitie te spelen. Een dergelijke jeugdploeg speelt 'buiten competitie' en is dus een 'Uitzonderlijke Ploeg'. In het klassement krijgt de ploeg een 'U.P.' achter de clubnaam. Zie meer hierover in het competitiereglement.

Vlaamse Jeugd Champions League
Een jeugdcompetitie in toernooivorm (U11 3-3 tot en met U19) over de provinciegrenzen heen voor de
'betere' jeugdploegen in Vlaanderen. Winnaar is de Vlaamse jeugdkampioen. Deze ploeg is meteen geselecteerd voor deelname aan de nationale jeugdkampioenschappen.

VolleyAdmin2
Het competitieprogramma voor Vlaams-Brabant dat terug te vinden is op onze website
www.volleyvlaams-brabant.be. De gewone competitie- en bekerinschrijvingen, maar ook wedstrijdwijzigingen en -resultaten worden via dit programma ingevoerd.

Volleyscores
Via dit programma raadplegen we de volledige kalenders en de rangschikkingen.

VolleySpike
VolleySpike is de naam van de app die Volley Vlaanderen gebruikt om de papieren wedstrijdbladen te
vervangen.

Volley Vlaanderen
De vroegere VVB (Vlaamse Volleybalbond). De Waalse tegenhanger is het FVWB (Fédération Volley Wallonie-Bruxelles).

Vollympics
Elk seizoen op de 1e zondag van september organiseert de jeugdcommissie een groots evenement voor
de U13 (meestal in Tienen). Preselecties, VOLTIS en een U13-toernooi zijn de 3 voornaamste activiteiten.

VOLTIS
Afkorting van 'Volleybal Talent Identificatie Systeem'. Elk jaar doen we een oproep binnen bepaalde leeftijdscategorieën om de spelers en speelsters van de provincie Vlaams-Brabant te testen op hun fysiek en
biometrie. Deze activiteit heeft plaats binnen de Vollympics (zie aldaar).

Vrije weekends
Op deze weekends heeft de bond bij het samenstellen van de kalender geen wedstrijden geplaatst. Toch
kan de club, via wedstrijdwijzigingen hier hun wedstrijden spelen.
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Vrijheidsaanvraag
Als een speler van club wil veranderen, kan hij bij Volley Vlaanderen zijn vrijheid aanvragen, weliswaar
volgens strikte procedures (o.a. binnen een bepaalde periode in het seizoen). Alle informatie daaromtrent is terug te vinden op www.volleyvlaanderen.be onder ‘Administratie’.
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