
SEIZOEN 2022-2023 - AANVULLINGEN BIJ HET ONTMOETINGSREGLEMENT  

1. Inrichting  

De gewestelijke kampioenschappen worden ingericht volgens het 
Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen en de hierin opgenomen 
verwijzingen naar (inter)nationale en Vlaamse Ontmoetingsreglementen.  

2. Stijgen en dalen  

Hieronder vind je ter informatie de tabel in verband met stijgen en dalen, zoals 
ook opgenomen in het Ontmoetingsreglement Volley Antwerpen. 

AANTAL VASTE STIJGERS EN DALERS PER REEKS 

Promo 3  0 d  1 d  2 d  3 d   4 d 

H 1   1 s  1 s  1 s  1 s  1 s 

D 1   1 s  1 s  1 s  1 s  1 s 

   2 d  2 d  3 d  4 d  5 d 

D 2   3 s   2 s  2 s  2 s  2 s 

   2 d  2 d  3 d  3 d  4 d 

D 3   3 s  2 s  2 s  2 s  2 s  

• Afhankelijk van de competitie in promo heren en dames zijn er mogelijk 
bijkomende stijgers en dalers. Bijkomende dalers worden eerst opgevist. 
Na de competitie wordt in het 2de gewest dames een eindronde gespeeld 
voor eventueel bijkomende stijgers. 	

• Er mogen meerdere ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks 
aantreden. 	

• Wanneer er vanaf seizoen 2022-2023 in het gewest Turnhout, rekening 
houdend met vaste en bijkomende stijgers en dalers, 18 of meer 
herenploegen ingeschreven zijn, zal er opnieuw een reeks Heren 2de 
Gewest opgericht worden. Rekening houdend met het aantal nieuw 
ingeschreven ploegen zal deze reeks samengesteld worden uit de X 
laatste ploegen uit de eindrangschikking in Heren 1ste Gewest van het 
voorgaande seizoen, dus bij 18 ploegen 12+6; bij 19 ploegen 12+7 
enzovoort. 	



• Indien er vanaf het seizoen 2022-2023 in het gewest Turnhout 14 of 
meer ploegen (maar minder dan 18) herenploegen zullen inschrijven, 
wordt er gespeeld met 2 reeksen Heren 1e gewest – met een 
nacompetitie die start in januari en waarbij alle punten op nul worden 
gezet. Samenstelling nacompetitie: 3 reeksen van 4 ploegen (de eerste 
twee van elke reeks, dan 3e en 4e, en tenslotte 5e en 6e) en 1 reeks met 
de laatste 2, 3, 4 of 5 ploegen (de 7e en eventuele 8e en 9e)	

• Bij Dames 2de Gewest wordt er in 2 reeksen gespeeld van 11 ploegen – 
met minimaal één daler per reeks. Eventueel zullen de 9e en 10e van 
dames 2e gewest ook een eindronde spelen voor eventueel bijkomende 
dalers. Vanaf seizoen 2022- 2023 zal er niet meer gespeeld worden om 
een algemeen kampioen aan te duiden. 	

• Dames 3e gewest – idem als Heren 1e gewest – indien er vanaf het 
seizoen 2022-2023 in het gewest Turnhout 14 of meer ploegen (maar 
minder dan 18) herenploegen zullen inschrijven, wordt er gespeeld met 2 
reeksen Heren 1e gewest – met een nacompetitie die start in januari en 
waarbij alle punten op nul worden gezet. Samenstelling nacompetitie: 3 
reeksen van 4 ploegen (de eerste twee van elke reeks, dan 3e en 4e, en 
tenslotte 5e en 6e) en 1 reeks met de laatste 2, 3, 4 of 5 ploegen (de 7e 
en eventuele 8e en 9e) 	

• In geval van een nacompetitie geldt voor alle reeksen zowel Dames als 
Heren dat er géén eindrondes zullen gespeeld worden 	

• 	

3. Mededelingen 	

De mededelingen op de website van het gewest Turnhout hebben een officieel 
karakter en zijn als dusdanig bindend. De kalenders en de scheidsrechters -
aanduidingen daarentegen zijn informatief. Alle niet voorziene gevallen worden 
beslecht door de gewestelijke competitieleider. 	

4. Accommodatie en benodigdheden  

4.1. De thuisclub kan vrij beslissen om een alternatief te voorzien voor de 
flessen water die volgens het reglement aan beide ploegen beschikbaar gesteld 
moeten worden. In ieder geval moet de in het reglement voorziene 
hoeveelheid water ter beschikking zijn. 
4.2. In het gewest Turnhout kunnen voor alle wedstrijden alle beschikbare 
officiële rotatiebriefjes gebruikt worden, dus zowel de witte, de roze als de gele 
gedrukte rotatiebriefjes.  



5. Meedelen van uitslagen  

De mededelingen op de website van het gewest Turnhout hebben een officieel 
karakter en zijn als dusdanig bindend. De wedstrijdkalenders samen met de 
scheidsrechters - aanduidingen zijn terug te vinden via de website 
“volleyscores” en zijn daarentegen informatief. Alle niet voorziene gevallen 
worden beslecht door de gewestelijke competitieleider.  

6. Nazicht van de wedstrijdkalender  

De clubs dienen alle gegevens wat hun ploegen betreft, na ontvangst van de 
wedstrijdkalender na te zien en eventuele onjuistheden onmiddellijk te melden 
aan de competitieleiding.  

Na 1 september 2022 wordt verzaakt aan alle rechten die zouden berusten op 
vergissingen en/of misverstanden.  

7. Vrije kalenderwijziging per gewestploeg  

Elke club mag per ingeschreven ploeg in de gewestelijke competitie 1 vrije 
kalenderwijziging doorvoeren. Dit betekent dat voor deze wijziging geen boete 
dient betaald te worden.  

Deze vrije kalenderwijziging moet verlopen volgens de officiële procedures 
voor kalenderwijzigingen zoals beschreven in de reglementen van Volley 
Antwerpen. Het aantal vrije wijzigingen kan gecumuleerd worden, dwz elke 
club beschikt over een bepaald aantal vrije kalenderwijzigingen dat gelijk is aan 
het totaal aantal ingeschreven gewestploegen en er zal bij alle officiële 
wijzigingen die een club doorvoert na 1 september pas een boete aangerekend 
worden als dat totale aantal bij die club is overschreden.  

8. Wedstrijdleiding  

Zie Reglementen Volley Antwerpen. 
Vanaf het seizoen 2022-2023 zal er niet meer gewerkt worden met een 
‘voorschot’ op de compensatiekas, de clubs zullen ook voor de gewestelijke 
wedstrijden de verplaatsingskosten rechtstreeks betalen aan de SR’s.  

 


