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GEWESTBESTUUR
Voorzitter : Jansen Ronny (0475/39 44 19)

Boomstraat 38 - 2300 Turnhout
ronny.jansen1@skynet.be

Secretaris : Joost van Sas (0475/5993 82)
Hoveniersstraat 43 – 2300 Turnhout
joost.vansas@skynet.be

Wedstrijdleiding : a.i. Joost van Sas (0475/5993 82)
Hoveniersstraat 43 – 2300 Turnhout
joost.vansas@skynet.be

Penningmeester : Van Meir Jos (0496/10 34 55)
Korenveld 6 – 2330 Merksplas
jos.vanmeir@gmail.com

SR-commissie : Blommaert Ward (0495/46 73 18)
A. Coppenslaan 11/21 - 2300 Turnhout
ward.blommaert@skynet.be

Stat. & Regl. : Monique Peeters (0475/91 68 97)
St Lenaertsesteenweg 5A
monique.peeters@icloud.com

Jeugd : Caris Steven (0496/27 73 56)
Poederleese Weg 88/12 – 2275 Lille
steven.caris@telenet.be
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REEKSINDELING SENIORS
Heren 1ste gewest A: HAP4TA
Lions A - N.Kempen G - Wovo B - Wegi B – Beerse B - Beerse C –
Amigos E – Kasterlee B – Zoersel E
Heren 1ste gewest B: HAP4TB
Wegi C – Kasterlee C – Amigos F – Rijkevoc – Beerse D –
Beerse E - N.Kempen H – Arvoc B
Dames 1ste gewest: DAP4T
Amigos E – Amigos F – N.Kempen D – N.Kempen E – N.Kempen
F –Wegi B –Wovo B –Wovo C – Kasterlee B – Kasterlee C –
Lions B – Gelmers B
Dames 2de gewest A: DAP5TA
Power B – Lions C – Arvoc C – Amigos G –Wovo D –Wovo F –
Gelmers C – N.Kempen G – N.Kempen H – Zoersel E –Wegi C
Dames 2de gewest B: DAP5TB
Lions D – Gelmers D – Kasterlee D – Amigos H – Zoersel D –
Wovo E – Power C – N.Kempen I – N.Kempen K – N.Kempen J -
Rijkevoc
Dames 3de gewest A: DAP6TA
Lions E –Wovo G – Beerse D – Zoersel F – Gelmers F –
Kasterlee E – N.Kempen L – N.Kempen N – Arvoc D
Dames 3de gewest B: DAP6TB
N.Kempen M – N.Kempen O –Wovo H – Lions F – Gelmers E –
Beerse E – Kasterlee F – Amigos I
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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

H1 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s

D1 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s

2 d 2 d 3 d 4 d 5 d

D2 3 s 2 s 2 s 2 s 2 s

2 d 2 d 3 d 4 d 5 d

D3 3 s 2 s 2 s 2 s 2 s
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• 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)
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• 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.
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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.
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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.

VERPLICHT AANTAL SCHEIDSRECHTERS PER CLUB

Amigos 15 Kasterlee 7 Rijkevoc 2

Arvoc 5 VST Lions 4 Wegi 5

Beerse 8 N.Kempen 19 WOVo 6

Gelvoc 4 Power 2 Zoersel 12
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9. Werkingskosten
Vanaf het seizoen 2022-2023 dienen de clubs ook in te staan
voor de betaling van de verplaatsingskosten van de
scheidsrechters. Dit betekent dat de compensatiekas op het
einde van het seizoen zal afgerekend worden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt voor het seizoen 2022-2023 €
45,00 /ploeg. De ploegen die vorig jaar aan de competitie
hebben deelgenomen, hebben nog een verrekening van de
compensatiekas voor het seizoen 2021-2022. De clubs zullen
via de penningmeester een afzonderlijke opvraging
ontvangen – rekening houdend met de afrekening voor het
seizoen 2021-2022 en het aantal ingeschreven ploegen voor
het seizoen 2022-2023.

De verschuldigde bedragen dienen gestort te worden op
rekeningnummer:

BE45 0017 5892 9389 van Volleybalgewest Turnhout

p/a : Jos Van Meir –

Korenveld 6 - 2330 Merksplas
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Seizoen 2022-2023 - BEKERREGLEMENT

BEKERREGLEMENT - ALGEMEEN

1. In een bekerweekend hebben bekerwedstrijden

(provinciale én gewestelijke) altijd voorrang op de

gewestelijke competitie

2. Wedstrijden voor de bekerkalender dienen op dezelfde

wijze ingegeven te worden als de

competitiewedstrijden, zie hiervoor het reglement

Volley Antwerpen. Op de website van het gewest

Turnhout zal steeds de eerstvolgende te spelen ronde

kenbaar gemaakt worden, met hierbij vermeld de

uiterlijke speeldatum van deze wedstrijden. De

thuisploeg neemt initiatief om de betreffende wedstrijd

in te plannen, hiervoor respecteren zij de termijnen

voor ingeven van een bekerwedstrijd zoals vermeld in

de reglementen van Volley Antwerpen.

3. De thuisclub kan vrij beslissen om een alternatief te

voorzien voor de flessen water die volgens het

Ontmoetingsreglement van Volley Antwerpen aan

beide ploegen beschikbaar gesteld moeten worden. In
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ieder geval moet de in het reglement voorziene

hoeveelheid water ter beschikking zijn.

4. 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. De scheidsrechter stuurt het wedstrijdblad naar onze

gewestelijke wedstrijdleider:

Joost Van Sas, Hoveniersstraat 43 – 2300 Turnhout

6. Geschillen worden beslecht door de bekerjury die

samengesteld is uit het gewestbestuur. Eventuele

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

aangetekend schrijven gericht aan Joost Van Sas

verzonden te worden ten laatste de eerste werkdag na

het beëindigen van de betwiste wedstrijd. Deze jury

beslist soeverein. Er is tegen deze beslissing geen

verhaal mogelijk.

7. Indien een finaleploeg op hetzelfde moment moet

deelnemen aan promo of Vlaamse

(jeugd)eindronde/beker, zal het gewestbestuur een
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uitzonderingsmaatregel opleggen. Tegen deze

beslissing is geen verhaal mogelijk.

8. De finaledag van deze gewestelijke beker gaat door op

een nader te bepalen plaats (met aanbesteding).

BEKERREGLEMENT - SENIORS

1. Het gewest Turnhout richt een bekercompetitie in voor

Heren en Dames nationaal (niveau 1-2-3-4), provinciaal

en gewestelijk.

2. De bekercompetitie voor de senioren wordt gespeeld

volgens het reglement van de provinciale

bekercompetitie (zie Ontmoetingsreglement Volley

Antwerpen), met uitzondering van de hieronder

vermelde punten.

3. De Heren en Dames nationaal spelen een

kwalificatietornooi, waarvoor desgevallend een

bijkomend reglement zal uitgeschreven worden.

4. De ontmoetingen komen tot stand door lottrekking. Als

3 ploegen van dezelfde club in de kwartfinales staan,

worden 2 ploegen van die club tegen elkaar geloot. Als
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2 ploegen van dezelfde club in de halve finales staan,

spelen die ploegen tegen elkaar.

5. Vanaf 1 november kan een speler/speelster (senior of

jeugd vanaf de leeftijd van eerstejaars U15) in zijn/haar

club slechts in 1 seniorenploeg aan de gewestelijke

beker deelnemen.

6. Een speler/speelster die op 1 november al vier keer of

meer in één of meerdere promo ploegen heeft

deelgenomen aan het spel in een competitie- en/of

bekerwedstrijd, kan niet meer uitkomen voor een

gewestelijke bekerploeg. Hetzelfde geldt voor

deelname aan het spel van een nationale wedstrijd tov

een promo bekerploeg.

7. Bij forfait voor de bekerfinales zal een boete van €

500,00 aangerekend worden door het gewest

Turnhout.

BEKERREGLEMENT - JEUGD

1. Het gewest Turnhout richt een bekercompetitie in

(jongens en meisjes) U19, U17, U15, U13 en U11.
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2. De bekercompetitie voor de jeugd wordt gespeeld

volgens het reglement van de provinciale

bekercompetitie (zie Ontmoetingsreglement Volley

Antwerpen), met uitzondering van de punten hieronder

vermeld.

3. Er mogen per categorie meerdere ploegen dames en

heren (jongens en meisjes) van eenzelfde club

deelnemen.

4. De eerste maal dat een jeugdspeler of jeugdspeelster in

een leeftijdscategorie aantreedt, mag deze binnen die

leeftijdscategorie niet meer vlotten.

5. Wedstrijdblad : voor de jeugdwedstrijden BVT wordt

het klein wedstrijdblad van Volley Antwerpen gebruikt.

Uitgezonderd M & J U19 waar mét groot wedstrijdblad,

mét markeerder en officieel aangeduide SR wordt

gespeeld.
6. De wedstrijden U11 t/m U17 worden met eigen

jeugdscheidsrechters gespeeld; vanaf U15 kan er een
aanvraag ingediend worden voor een officiële SR. In dit
geval betaalt de thuisploeg de normale SR-vergoeding
+ de verplaatsingsonkosten (volgens de geldende
normen van de FOD), af te rekenen voor aanvang van
de wedstrijd – en is een groot wedstrijdblad verplicht
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7. FIALEDAGEN.
De finales zullen doorgaan op volgende data:

ZATERDAG 29 APRIL 2023: HEREN SENIOREN EN JEUGD

MAANDAG 1 MEI 2023: DAMES SENIOREN EN JEUGD
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ADRESSENLIJST

VST LIONS GROOT-TURNHOUT – AT 0413
 
v. Sommen Stanny (t0470/90 22 55)

Kleiputstraat 18
2360 Oud-Turnhout
e-mail: stanny.sommen@gmail.com

s. van Sas Joost (0475/59 93 82)
Hoveniersstraat 43
2300 Turnhout
e-mail: joost.vansas@skynet.be

p. Siroen Bianca (0473/65 26 99
Dokter Paul Janssenlaan 6
2300 Turnhout
e-mail: bianca.siroen@telenet.be

j. Janssen Patrick (0477/73 91 95)
Jan Deknuytstraat 12
2380 Ravels
e-mail: janssenpatrick12@gmail.com

z. De Hoogt (tel: 014/45 39 00)
De Hoogt 20
2360 Oud-Turnhout

ARVOC ARENDONK – AT 0900

v. Verbeek Bert (0476/ 21 09 28)
Poederstraat 11
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2370 Arendonk
e-mail: info@bertverbeek.be

s. de Jager Peter (0468/35 73 67)
Heilaar 20
2370 Arendonk
e-mail: secretaris@arvoc.be

p. Van Gestel Carine (0494/43 54 10)
Heilaar 20
2370 Arendonk
e-mail: carinevangestel@telenet.be

j.1 Hooyberghs Luc (tel: 0476/97 28 52)
Kerkstraat 135
2370 Arendonk
e-mail : luc.hooybergs@gmail.com

j.2 Monique van de Ven (tel: 0473/93 71 56)
Poederstraat 9
2370 Arendonk
e-mail : monique.vandeven@skynet.be

c. Lens Pieter (tel : 0477/37 04 03)
Poederstraat 8A
2370 Arendonk
e-mail : competitiearvoc@gmail.com

z1. Sporthal Okido
Kerkstraat 9
2370 Arendonk

z2. GBS De Brulen
De Brulen 2
2370 Arendonk
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KONINKLIJKE V.C. ZOERSEL – AT 0903

v. Reyntjens Johan (0496/55 24 03)
Schriekbos 85
2980 Zoersel
e-mail : bestuur@vczoersel.be

s. Van Den Brande Elize (0479/55 91 24)
Krekelenberg 12
2980 Zoersel
e-mail secretaris@vczoersel.be

p. Aegten Jo (0473/55 27 69)
Duifstraat 20
2680 Zoersel
e-mail: bestuur@vczoersel.be

j. Truyen Wim (0475/40 66 52)
Pijlstraat 41
2980 Zoersel
e-mail: bestuur@vczoersel.be

j. Reypens Vicky (0479/67 98 88)
Pastoor Daxlaan13
2980 Zoersel
e-mail: bestuur@vczoersel.be

z. Sportcomplex VC Zoersel (tel. 03/311 68 05)
Kapelstraat 15
2980 Zoersel
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VOLLEY NOORDERKEMPEN AT 1026

v. Vermeiren Ivan (0479/39 58 30)
Rijdtstraat 19
2350 Vosselaar
e-mail : voorzitter@bvmv.be

S. Schoenmaekers Isabel (tel: 0474/ 99 19 64)
Bergmolen 9
2340 Vlimmeren
e-mail: secretaris@bvmv.be

p. Van Ham Ivo (0476/66 10 22)
Steenweg op Turnhout 171
2330 Merksplas
e-mail : penningmeester@bvmv.be

j. Weyns Jan (0497/29 60 96)
Kruisstraat 12
2350 Vosselaar
e-mail : jeugd@bvmv.be

z1. Sporthal Diepvenneke
Diepvenneke 43
2350 Vosselaar

z2. Sportcentrum ’t Hofeind (0496/54 64 17)
Hofeinde
2330 Merksplas

z3. Sporthal De Pegger (014/ 61 47 24)
Wetschot 2
2340 Vlimmeren
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DE GELMERS VBC HOOGSTRATEN – AT 1148

v. Van Opstal Marc (0499/58 54 60)
Katelijnestraat 42
2320 Hoogstraten
e-mail: voorzitter@gelvoc.be

s. Fransen Joeri (0473/59 72 64)
Vrijheid 160
2320 Hoogstraten
e-mail: secretaris@gelvoc.be

p. Van Dalfsen Arjen (0031 625/08 41 09)
Tinnenpotstraat 26
2320 Hoogstraten
e-mail: arjen@vandalfsen.eu

j. Lauryssen Katrien (0494/62 37 18)
Karel Boomstraat 15
2320 Hoogstraten
e-mail: katrien.lauryssen04@gmail.com

z. Sporth. Klein Seminarie (0497/85 43 69)
Vrijheid. 234, inrit via Katelijnestraat 29
2320 Hoogstraten
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WOVoMALLE – AT 1258

v. Aerts Jeroen (0479/42 78 09)
Oude Baan 42
2390 Malle
e-mail : jeroen.ae@gmail.com

s. De Ridder Dennis (0473/44 94 92)
Klaprooslaan 39
2390 Malle
e-mail: secretaris@wovomalle.be

p. Goris Mieke ( )
Herentalsebaan 103
2392 Malle
e-mail : somers.goris@telenet.be

j. Mertens Bart ( )
Antwerpsesteenweg 56
2390 Malle
e-mail : jeugdverantwoordelijke@wovomalle.be

j. Aerts Gerry
Zeepakker 39
2390 Malle
e-mail : jeugdverantwoordelijke@wovomalle.be

z. Gem.Sporthal (03/312 58 71)
Berckhovenstraat 25-27
2390 Malle



22

V.C. KASTERLEE – AT 1312

v. Lijnen Ivo (0479/23 03 53)
Reigerstraat 16
2440 Geel
e-mail: voorzitter@vckasterlee.be

s. Loos Marie (0498/31 47 95)
Veldstraat 27
2460 Lichtaart
e-mail : secretaris@vckasterlee.be

p. Janssens Rob (0479/40 31 99)
Heidestraat 69
2460 Lichtaart
e-mail: penningmeester@vckasterlee.be

j. Lijnen Ivo (0479/23 03 53)
Reigerstraat 16
2440 Geel
e-mail: voorzitter@vckasterlee.be

z. Sporthal Duineneind (014/85 12 98)
Duineneind 15
2460 Kasterlee
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HEYLEN VASTGOEDWEGI LILLE- AT 1404

v. De Ceuster Wim (0499/59 93 50)
Haestakkers 5
2275 Poederlee
e-mail : voorzitter@wegi.be

s. Kathleen Sujew
e-mail: kathleen@wegi.be

p. De Backer Wis (0484/79 42 67)
Kerkstraat 11
2275 Lille
e-mail: wis.debacker@skynet.be

j. Smedts Tim (0486/82 86 98)
Molenweg 94
2830 Willebroek
e-mail: timsmedts@gmail.com

z. Sporthal Balsakker (014/88 31 41)
Baksakker
2275 Lille
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RIJKEVOC-RIJKEVORSEL – AT 1478

v. Vermeiren Inge (0473/74 75 73)
Wouwer 5
2310 Rijkevorsel
e-mail : ivermeiren@hotmail.com

s. Renders Lieve (03/314 04 82)
Merksplassesteenweg 4
2310 Rijkevorsel
e-mail: fam.janssen-renders@telenet.be

p. Van Nyen Lieven (0496/48 96 89)
Oude Braak 87
2310 Rijkevorsel

j. Van Den Branden Nancy (0473/58 00 97)
Potbergstraat 47
2310 Rijkevorsel
e-mail : nancy.vdb@hotmail.com

j. Wynants An (0498/18 67 78)
Wouwer 3
2310 Rijkevorsel
e-mail : an_w@hotmail.com

z. Sportcentrum De Valk (03/314 75 75)
Kruispad 2
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2310 Rijkevorsel

VOLLEY BEERSE – AT 2008

v. Jacobin Johan (0474/67 99 32)
Bremstraat 3
2340 Beerse
e-mail: voorzitter@volleybeerse.be

s. Maes Sofie (0472/75 45 24)
Heilaarstraat 26
2340 Beerse
e-mail: secretaris@volleybeerse.be

p. Vandendriessche Ellen (0471/06 86 31)
Honoré Aertsstraat 22
2340 Beerse
e-mail: ellen.vdd@hotmail.com

j. Heylen Jan (0497/80 97 90)
Gestelstraat 51
2250 Olen
e-mail : jeugd@volleybeerse.be

j. Van den Langenbergh Katrien (0487/48 61 59)
Lindenlaan 4/2
2340 Beerse
e-mail : vdl.katrien@hotmail.com

z. Sporth. 't Beerke (014/61 47 24)
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Rerum Novarumlaan 31
2340 Beerse

AMIGOS VAN PELT SINT-ANTONIUS ZOERSEL - AT 2111

v. Holvoet Claude (0478/60 20 88)
Kriekendreef 1
2980 Zoersel
e-mail : claude.holvoet1@telenet.be

s. Laurijssen Patrik (03/383 31 46)
Handelslei 109 1°verdiep
2980 Zoersel
e-mail: secretariaat@amigos.be

p. Snoeckx Willy (0473/53 09 71)
Lelielaan17
2980 Zoersel
e-mail : willy@amigos.be

j. Somers Bert (0471/53 77 80)
Antoniusbaan 390
2980 Zoersel
e-mail: bert.somers@hotmail.be

z. Global Catering Arena
Achterstraat 30
2980 Sint-Antonius Zoersel

z. Zaal Pierenbos
Halmolenweg 3
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2980 Halle- Zoersel

VBC POWER RAVELS – AT 2247

v. Van Beurden Boudewijn (0475/71 06 52)
Straatakkers 8
2381 Weelde
e-mail: vanbeurdenboudewijn@gmail.com

s. Van Rooy Jos (0475/74 43 35)
Schoolstraat 55
2381 Weelde
e-mail: jvroo1@gmail.com

j. Van Beurden Boudewijn (tel: 0475/71 06 52)
Straatakkers 8
2381 Weelde
e-mail: vanbeurdenboudewijn@gmail.com

z. De Vond (014/65 01 90)
Vond 3
2382 Poppel
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Seizoen 2022-2023 - REGLEMENT
JEUGDINITIATIECOMPETITIE U11 2-2 en 3-3

1.Alle deelnemers moeten aangesloten zijn bij hun club en
daar op afdoende wijze verzekerd zijn, zij mogen (geen
verplichting) aangesloten zijn bij Volley Vlaanderen.
2.Alle deelnemers zijn geboren in het jaar 2011 of later.
3.Bij 3-3 wordt een regulier vereenvoudigd wedstrijdblad
gebruikt; bij 2-2 het hiervoor voorziene wedstrijdblad.
Op het wedstrijdblad dienen volgende items ingevuld te
worden:
a. Verantwoordelijke organiserende

club/terreinafgevaardigde
b. Namen spelers/speelsters van elke ploeg en

lidnummer indien beschikbaar
c. Namen en handtekening coach van elke ploeg en

lidnummer indien beschikbaar
d. Indien de wedstrijden geleid worden door een

scheidsrechter, de naam en handtekening van de
scheidsrechter(s) en lidnummer indien beschikbaar

e. Beginopstelling van de ploegen en wissels per ploeg
f. Einduitslag van elke wedstrijd en alle setstanden.

4.Voor een niet verwittigde afwezigheid bedraagt de
forfaitboete € 50,00; voor een verwittigde afwezigheid
(uiterlijk woensdagavond voor de wedstrijddag) bedraagt
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de forfaitboete € 25,00 (waarvan telkens de helft naar de
tegenstander(s) gaat).
5.Voor het laattijdig verzenden van het wedstrijdblad
wordt voor de thuisclub een boete van € 5,00 toegepast.
6.De wedstrijdbladen moeten verzonden worden naar:
WARD BLOMMAERT – A. Coppenslaan 11/21 – 2300
Turnhout
7.Er is een verantwoordelijke van de
thuisspelende/organiserende club aanwezig bij het terrein,
deze verantwoordelijke is aangesloten bij Volley
Vlaanderen en minimum 18 jaar. Hij/zij staat in voor het
goede verloop van de wedstrijd(en). Hij/zij staat, naast de
officiële taak van terreinafgevaardigde, ook in voor het
goede verloop van de wedstrijden en voor de begeleiding
van de spelers/coaches en scheidsrechters. Wanneer geen
terreinafgevaardigde aanwezig is, zal hiervoor de
gebruikelijke boete “geen terrein- of zaalafgevaardigde”
toegepast worden.
8.Bij elke ploeg is een coach aanwezig. Deze coach mag
jonger zijn dan 16 jaar en hoeft ook niet aangesloten te
zijn bij Volley Vlaanderen. Hij/zij wordt wel geacht in staat
te zijn om de ploeg op een correcte en afdoende manier
bij te staan en de spelregels op een correcte manier te
interpreteren en te laten toepassen. Hij/zij moet met de
andere coaches en eventuele scheidsrechters kunnen
overleggen omtrent toepassing van de spelregels en
gebruikte technieken. Het is toegestaan (maar niet aan te
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raden) om één coach te voorzien voor verschillende
ploegen van dezelfde club.
9.De wedstrijden worden bij voorkeur geleid door een
scheidsrechter van de thuisclub. Deze scheidsrechter mag
jonger zijn dan 16 jaar en hoeft ook niet aangesloten te
zijn bij Volley Vlaanderen of Volley Antwerpen. Hij/zij
hoeft geen (jeugd)scheidsrechtersopleiding gevolgd te
hebben. Hij/zij moet wel in staat zijn de spelregels op een
correcte manier te interpreteren en te laten toepassen.
Het wordt aanbevolen de scheidsrechter op de grond te
laten staan naast het veld in plaats van op een
scheidsrechtersstoel. Het is toegestaan (maar niet aan te
raden) om de wedstrijden te laten doorgaan zonder
scheidsrechter.
10.Initiatiecompetitie 2-2

Terrein: 12 m x 4,5 m
Bal: nr. 5 – 210 g
alle officieel goedgekeurde merken, bijv. V210

(BV5551S)
Nethoogte: Beginners: 2,10 m
Gevorderden: 2,10 m
Opslag: De coach bepaalt per speler vanaf waar (in het
terrein) deze speler opslaat. Bij voorkeur gebeurt dit
tussen de driemeterlijn en de achterlijn ofwel van
achter de achterlijn.
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a. De clubs kunnen voor 2-2 inschrijven in twee
categorieën: categorie 2 wordt Beginners genoemd,
categorie 1 wordt Gevorderden genoemd.
b. In categorie 2 - Beginners - zijn per 3 bewegingen 2x
vangen en werpen toegelaten; de beweging over het
net moet een volleybalbeweging zijn. Afspraken tussen
coaches en scheidsrechters voor aanvang van de
wedstrijd is aan te bevelen.
c. In categorie 1 - Gevorderden - is vangen en werpen
slechts 1x toegelaten en dit enkel bij de eerste bal
(receptie/verdediging); onderhands vangen =
onderhands weer weggooien, bovenhands vangen = de
bal onderhands opgooien en wegtoetsen; vanaf het
tweede contact moeten zware toets fouten en
opvallend gedragen ballen door de scheidsrechter
worden bestraft. Afspraken maken tussen coaches en
scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd is aan
te bevelen.
d. Verplaatsen met de bal is niet toegelaten.
e. Wanneer een ploeg 3 punten na elkaar heeft
gemaakt, wordt er door die ploeg doorgedraaid. De
opslag blijft wel bij dezelfde ploeg.
f. De wedstrijden 2-2 worden gespeeld in tornooivorm
(met 4 ploegen) naar 2 sets per wedstrijd. De ploegen
dienen te spelen volgens de opgemaakte
wedstrijdkalender.
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11. Initiatiecompetitie 3-3
Terrein: 12 m x 6 m
Bal: nr. 5 – 260 g
alle officieel goedgekeurde merken
indien beide coaches akkoord zijn mag ook de lichtere
bal (nr. 5 – 210 g) gebruikt worden
Nethoogte: 2,10 m
Opslag: De coach bepaalt per speler vanaf waar (in het
terrein) deze speler opslaat. Bij voorkeur gebeurt dit
van achter de achterlijn.

a. De clubs kunnen voor 3-3 inschrijven in twee
categorieën: categorie 2 wordt Beginners genoemd,
categorie 1 wordt Gevorderden genoemd.
b. In categorie 2 - Beginners - zijn per 3 bewegingen 2x
vangen en werpen toegelaten; de beweging over het net
moet een volleybalbeweging zijn. Afspraken tussen
coaches en scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd
is aan te bevelen.
c. In categorie 1 - Gevorderden - is vangen en werpen
slechts 1x toegelaten en dit enkel bij de eerste bal
(receptie/verdediging); onderhands vangen = onderhands
weer weggooien, bovenhands vangen = de bal onderhands
opgooien en wegtoetsen; vanaf het tweede contact
moeten zware toets fouten en opvallend gedragen ballen
door de scheidsrechter worden bestraft. Afspraken maken
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tussen coaches en scheidsrechters voor aanvang van de
wedstrijd is aan te bevelen.
d. Verplaatsen met de bal is niet toegelaten.
e. Wanneer een ploeg 3 punten na elkaar heeft gemaakt,
wordt er door die ploeg doorgedraaid. De opslag blijft wel
bij dezelfde ploeg.
f. De wedstrijden 3-3 worden altijd gespeeld naar minimaal
4 sets. (Bij 2-2 wordt een vijfde set naar 15 punten
gespeeld)
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NETHOOGTEN
Categorie Nethoogte Afmetingen Bal nr.

Heren Dames
Seniors 2.43 m 2.24 m 9 m x 9 m 5
U19 2.43 m 2.24 m 9 m x 9 m 5
U17 2.35 m 2.18 m 9 m x 9 m 5
U15 2.24 m 2.14 m 9 m x 9 m 5
U13 2.14 m 2.10 m 7 m x 7 m 5
U11 (AVF) 2.10 m 2.10 m 6 m x 6 m 5
U11 (Gew.
2-2, 3-3)

Zie gewestelijk jeugdreglement

LEEFTIJDEN EN SAMENSTELLING

SENIORS = geboren voor 2004 6 tegen 6

U19 = geboren 2004 en later 6 tegen 6

U17 = geboren 2006 en later 6 tegen 6

U15 = geboren 2008 en later 6 tegen 6

U13 = geboren 2010 en later 4 tegen 4 (3 voor – 1 achter)

U11 = geboren 2012 en later 3 tegen 3 (3 voor)

2 tegen 2 (2 voor)



36

BELANGRIJKE DATA
zat. 20.08 Tornooi BVT nat. heren + dames in
zat.+zon. 10+11.09 1Ste bekerweekend
zat. 03.09 SR-verg.Gewest Turnhout in De Hoogt

zat. 17.09 Begin competitie
??? SR cursus in gewest Herentals
??? SR cursus in gew. Antwerpen
??? SR cursus in gewest Mol
??? Examen scheidsrechters (digitaal)
zon. 26.02 Finales Beker van België
zat. 8.04 Finales Beker van Antwerpen (heren)
ma. 10.04 Finales Beker van Antwerpen (dames)
zat+zon. 29+30.04 Finales Vlaamse beker
zat. 29.04 Finales BVT jongens en heren
maa. 01.05 Finales BVT meisjes en dames
zat+zon. 13+14.05 Vlaamse jeugdkampioenschappen 2-2
zat.+zon. 27+28.05 Nationale jeugdkampioenschappen
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NOTITIES:


