
Volley Antwerpen vzw – Mgr. Cruysberghslaan 34 – 2450 Meerhout 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18-09-2020 
 
Betreft: Corona en ontmoetingsreglement 2020-2021 
 
 
Beste bestuurders, 
 
Covid-19 zal een grote impact hebben op onze competitie. We moeten rekening houden met het 
gegeven dat wedstrijden uitgesteld worden of niet kunnen doorgaan, de competitie onderbroken 
wordt of vroegtijdig stopgezet wordt. 
 
Volley Antwerpen neemt een aantal maatregelen om de competitie zo goed als mogelijk te laten 
verlopen. De clubs krijgen veel meer mogelijkheden voor het uitstellen van competitiewedstrijden, 
en dit zonder administratieve kosten. 
 
Als een wedstrijd niet kan doorgaan door Covid-19 (besmette spelers, spelers in quarantaine): 

- Zo snel mogelijk, zeker daags voor de voorziene wedstrijd, competitieleider en tegenpartij 
verwittigen 

- Het bewijs van onbeschikbaarheid binnen de 7 kalenderdagen overmaken aan de 
competitieleider (de wettelijke bepalingen inzake privacy met betrekking tot deze 
documenten dient steeds gegarandeerd te worden) 

- De betrokken ploeg heeft 2 opties: 
o De wedstrijd verplaatsen 
o De wedstrijd niet spelen, dan verliest de ploeg met 3-0 (geen forfait dus geen 

puntenaftrek, geen kosten) 
- Indien geopteerd wordt om de wedstrijd te verplaatsen, moet uiterlijk 20 dagen na de 

voorziene wedstrijddatum met de tegenpartij een akkoord gevonden worden voor een 
nieuwe datum (wedstrijden mogen op avonden in de week gespeeld worden). Indien de 
termijn van 20 dagen niet gerespecteerd wordt, kan de wedstrijdleiding de wedstrijd 
inplannen, eventueel op neutraal terrein.  
Indien de verplaatste wedstrijd uiteindelijk niet gespeeld wordt, verliest de in gebreke zijnde 
ploeg de wedstrijd met 3-0. 

- Er worden geen administratieve kosten aangerekend voor wedstrijdverplaatsingen. 
 
Als een wedstrijd niet kan doorgaan door overmacht (zoals sluiting zaal door plaatselijke overheid, 
strengere overheidsmaatregelen waardoor de capaciteit van de zaal vermindert, …), wordt dezelfde 
procedure gehanteerd zoals hiervoor beschreven. Echter zal er nooit 3-0 of 0-3 uitgesproken worden. 
 
Indien door omstandigheden (lock-down, …) niet elke ploeg in elke reeks minstens de helft van de 
competitie afgewerkt heeft, wordt de competitie geannuleerd.  
In het andere geval wordt er altijd een eindrangschikking gemaakt, indien nodig met 
correctiemethodes zoals die vorig seizoen toegepast zijn (de eindstand wordt bepaald door het 
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wedstrijdquotiënt: het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde 
wedstrijden). Ploegen stijgen en dalen zoals voorzien in het ontmoetingsreglement, behalve die 
ploegen die stijgen of dalen naar een reeks die geannuleerd is. Bijvoorbeeld een ploeg van eerste 
gewest zou promoveren, maar omdat de provinciale competitie geannuleerd werd, kan de 
gewestelijke ploeg geen aanspraak maken op promotie. 
Voor de jeugdcompetitie niveau 1, waar er meerdere reeksen zijn en/of waar de competitie in twee 
delen opgesplitst zijn, wordt het verloop van de competitie nauwlettend opgevolgd en kan de 
competitieformule later nog aangepast worden.  
 
De algemene richtlijnen van de overheid dienen steeds gevolgd te worden. In veel gemeentes en 
sporthallen worden bijkomende maatregelen genomen. De clubs die actief zijn in de provinciale 
en/of gewestelijke competitie, dienen het standaardformulier in te vullen zodat het gepubliceerd kan 
worden op de site van Volley Antwerpen.  
http://www.volleyantwerpen.be/covid-sporthallen/ 
Van de bezoekende ploeg wordt verwacht dat ze vooraf de website consulteert en de specifieke 
regelgeving opvolgt. 
 
Tijdens de wedstrijd: 

- dienen de deelnemers zich aan bijkomende corona-maatregelen te houden. Deze zijn 
beschreven in het wedstrijdprotocol Volley Antwerpen (gebaseerd op het protocol Volley 
Vlaanderen en Volley Belgium maar aangepast aan onze competitie). 
De laatste versie van het wedstrijdprotocol Volley Antwerpen dient gevolgd te worden.  

- Elke ploeg staat zelf in voor drank. We streven naar het gebruik van herbruikbare 
drinkflessen (maar in sommige sportzalen is er geen aftappunt).  

 
Jeugdscheidsrechters fluiten zoals steeds in de voorziene kledij, extra JSR polo’s kunnen besteld 
worden. 
 
Bovenstaande afwijkingen op het ontmoetingsreglement werden goedgekeurd tijdens de RVB VA van 
16/09/2020. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
Luc Haesen     Koen Vaneynde 
Competitieleiding    Statuten & reglementen 
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