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ALGEMENE REGEL 
 
 
De wedstrijden van de VOBOG-competitie en VOBOG-beker worden gespeeld volgens de geldende 
internationale spelregels, goedgekeurd door FIVB ( 2016 - 2019 ). Aanpassingen aan deze spelregels 
zullen in de loop van het seizoen bekend gemaakt worden via de VOBOG-website, behoudens de 
afwijkingen aangehaald in onderhavig reglement.  Alle gevallen, niet voorzien in deze reglementen, 
worden door het VOBOG-bestuur beslecht. 
 
 
De reglementen betreffende spelers zijn ook van toepassing voor speelsters. 
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1. Inschrijving 
 

Een ploeg is ingeschreven voor de competitie -en in voorkomend geval voor de beker als : 
 

1.1. Hij zich uiterlijk 31 mei ingeschreven heeft via de website www.volleyadmin2.be .  
1.2. hij uiterlijk 31 mei € 50,00 betaald heeft voor de competitie; 
1.3. hij uiterlijk 31 mei € 5,00 betaald heeft voor de beker;  

(1.2 en 1.3 : door overschrijving op de VOBOG-rekening, met vermelding van V.V.B.-
stamnummer en ploegnaam. IBAN : BE34 8508 4829 3690; BIC : NICABEBB. 

1.4   de ploeg geen openstaande schulden meer heeft t.o.v. VOBOG. 
 

Eens de competitiekalender samengesteld is, wordt het inschrijvingsgeld van ploegen die alsnog 
laten weten niet te starten of algemene forfait geven, niet teruggestort. 

 

2. Kalenderwijzigingen 
 

2.1. Via de log-in www.volleyadmin2.be , kunnen in het pakket wedstrijden, ( zichtbaar via het 
systeem ) kalenderwijzigingen worden gedaan: 
De ploegverantwoordelijken kunnen deze zelf na onderling overleg met de tegenstrever, 
voorafgaand aan de Algemene vergadering uitvoeren. 
De ploegverantwoordelijken dienen wel eerst een concrete datum af te spreken. 

 
 

2.2. Vóór 15 oktober  
Wedstrijden kunnen verplaatst worden onder volgende  voorwaarden : 
 
2.2.1. de aanvraag naar de tegenstrever moet gebeuren ten laatste 14 dagen vóór de 

geplande wedstrijddatum; de reeksverantwoordelijke wordt onmiddellijk verwittigd; 
2.2.2. hierna moet de thuisploeg binnen de 14 dagen TWEE aanvaardbare data aanbieden 

aan de tegenstrever; 
2.2.3. de tegenstrever heeft 14 dagen de tijd om één van de twee data te aanvaarden als 

nieuwe speeldatum; 
2.2.4. Van zodra er een akkoord is, geeft de ploegverantwoordelijke van de thuisploeg 

de kalenderwijziging in via de clubadministratie op de website 
www.volleyadmin2.be . Deze kalenderwijziging moet bevestigd worden door de 
ploegverantwoordelijke van de bezoekende ploeg via dezelfde website.  

2.2.5. na aanvaarding , door de reeksverantwoordelijke, is de wijziging toegestaan. 
 
 

2.3. Tot 1 maart  
Na 15 oktober mogen kalenderwijzigingen aangevraagd worden, doch er wordt wel een boete 
opgelegd (zie bijlage 1 : boetes ). 
Behoudens geval van overmacht kan een ploeg niet worden verplicht in te gaan op een 
verzoek tot kalenderwijziging. 
Indien nodig oordeelt de reeksverantwoordelijke. 

 
2.3.1. Er wordt geen boete opgelegd indien een gemotiveerd, en van de nodige 

bewijsstukken voorzien schriftelijk verzoek werd ingediend bij de 
reeksverantwoordelijke. 

2.3.2. De thuisploeg moet binnen de 14 dagen TWEE aanvaardbare data aanbieden aan 
de tegenstrever via email en brengt ook de reeskverantwoordelijke hiervan op de 
hoogte. 

2.3.3. de tegenstrever heeft 14 dagen de tijd om één van de twee data te aanvaarden als 
nieuwe speeldatum. 

2.3.4. Van zodra er een akkoord is, geeft de ploegverantwoordelijke van de thuisploeg 
de kalenderwijziging in via de clubadministratie op de website 
www.volleyadmin2.be . Deze kalenderwijziging moet bevestigd worden door de 
ploegverantwoordelijke van de bezoekende ploeg via dezelfde website. 

2.3.5. Na aanvaarding en bevestiging door de reeksverantwoordelijke, is de wijziging 
toegestaan. 

 
 

2.4. Vanaf 1 maart  
 
Worden behoudens geval van duidelijke  overmacht geen kalenderwijzigingen meer 
toegestaan. 
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2.5. Indien de betrokken ploegen niet tot een akkoord komen , zal de reeksverantwoordelijke 
een beslissing nemen wanneer/waar  de wedstrijd moet plaatsvinden. 

  De eventuele kosten worden gedragen door beide ploegen. 
 

2.6. Voor wedstrijden die doorgaan op een ander tijdstip, plaats en/of terrein zonder dat de 
ploegverantwoordelijken contact hebben opgenomen met de reeksverantwoordelijke, 
dus zonder voorafgaandelijke toestemming en aanvaarding door de 
reeksverantwoordelijke , wordt forfait toegepast voor BEIDE ploegen. 

 

3 Ploegen 
 

3.1 De ploeg (uitgezonderd een totaal nieuwe ploeg in de laagste reeks) bestaat uit 
minimum vijf leden van het vorige seizoen; een nieuwe ploeg start altijd in de laagste 
reeks; het overnemen van een naam of stamnummer is in VOBOG niet toegelaten. 

 
3.2 In de Gemengde competitie dienen gedurende de ganse wedstrijd steeds minimum 3 

dames op het terrein te staan. 
 

4 Wedstrijden 
 

4.1. Het seizoen 2017-2018 loopt van 11 september 2017 tot en met 8 april 2018. De wedstrijden 
in de reeksen met 13 ploegen starten vanaf 4 september 2017. Elke     
ploegverantwoordelijke raadpleegt de kalender van zijn/haar reeks op de VOBOG 
website en/of www.Volleyadmin2.be en/of www.volleyscores.be  Er worden, in de mate 
van het mogelijke, geen wedstrijden geplaatst tijdens de schoolvakanties.   
De kwartfinale beker vindt plaats op 25 maart 2018, de halve finale op 21 april 2018, de 
finale en de testwedstrijden vinden plaats op 29 april 2018.  

 
4.2. De wedstrijd vangt aan 15 minuten nà het tijdstip, vermeld op het inschrijvingsformulier.  De 

scheidsrechter mag 15 minuten wachttijd toestaan indien op het aanvangsuur één der 
ploegen/beide ploegen niet volledig is/zijn.  Eens de 15 minuten verstreken moet de wedstrijd 
starten, zoniet wordt het wedstrijdblad opgestuurd naar de reeksverantwoordelijke met 
vermelding welke ploeg ontbrak op de wedstrijd.  

 
4.3. De wedstrijden worden gespeeld volgens het Rally-Point-systeem (zie Spelreglement, regel 

6).  Technische time-outs (zie Spelreglement, regel 15.4) worden echter NIET toegepast. 
        

4.4. Wedstrijden die wegens tijdsgebrek niet kunnen beëindigd worden, worden volledig    
herspeeld op het terrein van de bezoekende ploeg (doch op de hoofding van het wedstrijdblad 
moet het oorspronkelijk wedstrijdnummer, de oorspronkelijke thuis- en bezoekende ploeg 
vermeld worden).  Indien deze wedstrijd opnieuw moet stopgezet worden wegens tijdsgebrek, 
worden de punten van de 2 wedstrijden samengeteld.  De ploeg met de meeste punten is de 
winnaar en krijgt twee punten, de verliezer één punt. Indien beide ploegen hetzelfde 
puntentotaal hebben over de twee wedstrijden, wint de ploeg die in de herspeelde 
wedstrijd het eerst twee sets won. 
Alle gegevens van de te herspelen wedstrijd worden binnen de 2 weken na de   
oorspronkelijke wedstrijd door de 2 ploegverantwoordelijken aangepast via de 
clubadministratie op de VVB-website.  Alle gegevens van de te herspelen wedstrijden voor 
de bekercompetitie dienen zo spoedig mogelijk, rekening houdend met de uiterste datum van 
de bekerkalender, door de 2 ploegverantwoordelijken aangepast via de clubadministratie op 
de VVB-website 

 
 

4.5. Materiaal : de thuisploeg zorgt bij elke wedstrijd voor een fles water voor de bezoekers.      
Elke ploeg zorgt zelf voor inspeelballen.  De thuisploeg is verantwoordelijk voor het behoorlijk 
en volledig invullen van het wedstrijdblad en moet tevens 1 gele en 1 rode kaart ter 
beschikking hebben. 

 
 

4.6. De ploegverantwoordelijken van de bij VOBOG aangesloten clubs dienen steeds via 
de log-in www.volleyadmin2.be te raadplegen en de mededelingen, waaronder 
wijzigingen sporthal , aanvangsuur enz., te noteren. 
Elke ploegverantwoordelijke en reeskverantwoordelijke krijgt vanuit het systeem 
www.volleyadmin2.be een email voor elke verandering aan een wedstrijd 
(uur,zaal,dag …) 
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5  Spelers 
 

5.1 Een speler mag enkel aan de wedstrijd deelnemen indien voldaan werd aan volgende 
voorwaarden : 

 
5.1.1 Hij/zij is verzekerd via de sportongevallenverzekering van Volley Vlaanderen 
5.1.2 Hij/zij staat vermeld op de meest recente deelnemerslijst; wanneer men ook 

voor een gemengde ploeg wil spelen (zie 5.1.3.) dient men tevens op de meest 
recente deelnemerslijst van de bewuste gemengde ploeg te staan. 

De ploeg waarbij deelnemers aantreden die administratief niet in orde zijn (niet 
aangesloten via de online ledenadministratie VVB; niet vermeld op de  deelnemerslijst) 
wordt bestraft met een door het bestuur opgelegde forfait. 

5.1.3 Hij/zij is niet aangesloten bij een andere VOBOG-ploeg, met uitzondering van 
art. 5.2 

5.1.4 Hij/zij zich kan legitimeren voor aanvang van de wedstrijd; 
5.1.5 Hij/zij is niet speelgerechtigd bij een KBVBV-, VVB-, AIF- of gelijkaardige club 

in het buitenland; controle is mogelijk. 
5.1.6 leden die vóór aanvang van de VOBOG-competitie nog als speler aangesloten 

zijn bij een KBVBV-, VVB-, AIF- of een gelijkaardige club in het buitenland 
moeten, indien zij geen functie meer zullen uitoefenen binnen bovenvermelde 
organisaties, zich laten schrappen in de eerstvolgende schrappingsperiode via 
de secretaris van de officiële club.  Indien men echter wel nog een functie zal 
uitoefenen, stuurt men zijn spelerskaart op naar desbetreffende organisatie en 
vraagt men een niet-spelerskaart aan. 

 
 
 

5.2 Een speler van een Gemengde ploeg mag, in afwijking van art. 5.1.3., eveneens 
aangesloten zijn bij een Dames- of Heren-VOBOG-ploeg, echter niet bij een andere 
Gemengde VOBOG-ploeg.  Hij mag bovendien niet voorkomen op 2 wedstrijdbladen 
van wedstrijden die op hetzelfde tijdstip doorgaan.  De speler moet wel op de twee 
deelnemerslijsten staan (zie 5.1.2.) 

 
 

5.3 Overstap van een KBVBV-, Volley Vlaanderen-, AIF- club naar VOBOG in de loop van 
de competitie : er kan een overgang door onderling akkoord worden afgesloten op 
voorwaarde dat de betrokken speler in de lopende competitie aan geen enkele 
officiële hoofd- en/of reservewedstrijd van zijn club (competitie of beker) als 
speler effectief heeft deelgenomen (controle is mogelijk).  Vereiste handtekeningen 
voor de overstap : voorzitter en secretaris van de afstanddoende en rechtverkrijgende 
club en de sportbeoefenaar. 

 
 

5.4 Overstap binnen VOBOG in de loop van de competitie : er kan een overgang door 
onderling akkoord worden afgesloten op voorwaarde dat (1) de betrokken speler in de 
lopende competitie aan geen enkele wedstrijd van zijn club (competitie of beker) als 
speler effectief heeft deelgenomen en (2) na akkoord van het VOBOG-bestuur. 

 



 EFGH-456

12

11

10

Coach : De Vits Guido Code spelerslijst

Competitie

1/09/1981

/        /

Datum

Aanvang 

wedstrijd

time out:               // time out:               //

/        /

/        /

19 20

time out:               // time out:               //
13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 2413 14 15 16 17 18 21 22 23 24

9 10 11 123 4 5 6 7 87 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

/time out:               // time out:               //

PLOEG: A PLOEG: B

6 7 8

time out:               // time out:               /

7 8 1 2 3 41 2 3 4 5 6

6

/        /
18 6 1 2

VAN HOREBEKE MARC 22/03/1971
14

9

8
4

1 2

5 6
8 13

5

3
95 13 11 7S

E

T

 

5

PLOEG:

25 6

PLOEG: B OPSLAG: OPSLAG:

time out:               /

1 2 3 4 1

28 29

SELLINI AHMED 1

15
25

MARTENS ELIE
31

X 7

time out:               /

A

6

32 33

/ time out:               //
34 35 36

/ time out:               //
26

5
19 20

30 312725 26 27 28 29 30 32 33
15/05/1972 5

21 22 23 24

34 35 36

3/08/1972

KEPPENS KRIS
13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 89 10 11 12 1 2 91 2 3 4 5 6 7 8

9 8 13 14
2DE MESMAECKER JAN

3 4 5 6
18 6 1 2 5 13
1 2 3 4 5 6

PLOEG: B OPSLAG: X

S

E

T

 

4

PLOEG:

1 2
11 7

/ time out:               //
32

12
A OPSLAG:

DE CREM GUST 29/11/1968

28 29 30 31 36

time out:               // time out:               // time out:               /

34 35 36 25 26 2725 26 27 28 29 30 31 32 33

19 20 2113 14 15 16 22 23

3

33 34 35

1

2417 1819 20 21 22 23 24

4 5 6 7

13 14 15 16 17 18

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

/        /

8 9 10 111 2 3

10 12
12 Coach : Van De Candelaere Rudolf Code spelerslijst ABCD-123

13
12

1 2 5
2 3

7 9 8 13 14 11 18 6
/        /1 2 3 4 5 6 1

B OPSLAG:

1164 5

time out:               /
/        /

PLOEG: A OPSLAG: X

S

E

T

 

3

PLOEG:

time out:               /8 / 9 time out:               // time out:               /11 / 13

28 29 30 31 32 3334 35 36 25 26 2725 26 27 28 29 30 31 32 33

24

9

8

34

11

9

10

3635

17 18 19 20 21

30/11/1967

VAN DEN BROECK MICHIEL 15/07/1969
9

2320 2221 22 23 24 13 14 15 1613 14 15 16 17 18

4

19

5 6 7 8 1010 11 12 1 2 31 2 3 4 5 6 7 8 9

12
14

15

74

L
11 8 137 9

25/10/1973

VAN DAELE LUC 1/01/1968

10
18 6 1 2 5 13

53 4 5 6 1 2 3 6

PLOEG: B OPSLAG: X

S

E

T

 

2

PLOEG: A

1 2

15 / 17 time out:               /17 / 23

5 24/07/1963 11SNEYERS PATRICK

1/12/1970
3025 26 27 28

time out:               /11 / 7 time out:               /15 / 15 time out:               /

31 32 33 34 35 3625 26 27 28 29 30

24 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23

31 32

13 14 15 16 17

4 5 6 7

1318 19 20

T

H

U

I

S

P

L

O

E

G

 

 

A

OPSLAG:

8

19/10/1976
6 7 8 1 2 311 129 10

22

1 2 3 4 5
2

9

11 18 6
10

1 2 3

33 34

7 9 8 13 14
1 2 3 4 5 6

nr. / libero

12

14

4/06/1975

Geboortedatum

5/03/1980
12

24

35

8

29

10

21

/

23 3

4

V

O

B

O

G

 

 

V

o

l

l

e

y

b

a

l

 

 

O

n

s

 

G

e

n

o

e

g

e

n

13

11 12

36

12

 Speelsters / Spelers  alfabetisch en drukletters

VAN DE VELDE WIM

VAN GOETHEM KURT

10

HORION HARRY

PLOEG: A OPSLAG: X B OPSLAG:

S

E

T

 

1

4 5 6

Wedstrijdblad 

onmiddellijk na de 

wedstrijd opsturen naar 

reeksverantwoordelijke

10/09/2013

20.15

A  Thuisploeg REEKS H2A B  Bezoekers WEDSTRIJDNR 2

1

B

E

Z

O

E

K

E

R

S

 

 

B

Geboortedatum

16/11/1969

4

ADAM SAID 31/12/1974

18

6

MCC MALDEGEM AVOK ADEGEM

nr. / libero

PLOEG:

2 5

CALLEWAERT GEORGES

MOUTON DANNY

DE PAUW ADELBERT

2

23/06/1968

 Speelsters / Spelers  alfabetisch en drukletters

7

BACKELJAU PETER1

  



SET 1

SET 2

SET 3

SET 4

SET 5

W B UW US set stand W B UW US set stand

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

A

Thuisploeg  A

US : uitsluiting de wedstrijd = gele + rode kaart in twee handen

Sancties

Noteer het nr. of SV voor spelvertraging in de corresponderende kolom en noteer de set en de 

stand op het ogenblik van de sanctie

Gele Kaart = W : waarschuwing voor spelvertraging + wangedrag speler

Rode Kaart = B : bestraffing voor spelvertraging of wangedrag speler

UW : uitwijzing voor de set = gele + rode kaart in één hand

B

AVOK ADEGEM

Handtekening kapitein Bezoekers   B12   -   25

25   -   20

12   -   15

Handtekening ScheidsrechterUITSLAG

2 3

SETSTANDEN A - B
Te tekenen door de scheidsrechter en 

de twee kapiteins na de wedstrijd

WINNAAR
Handtekening kapitein Thuisploeg    A

25   -   19

24   -   26

Ongevallen en/of opmerkingen genoteerd door 

de scheidsrechter i.v.m. THUISPLOEG A

Ongevallen en/of opmerkingen genoteerd door

de scheidsrechter i.v.m. BEZOEKERS B

Speler Mouton Danny heeft zich gekwetst aan de linkerpols in set 2

Kapitein B, naam en voornaam

Opmerkingen genoteerd door THUISPLOEG A

Scheidsrechter, naam en voornaam Markeerder, naam en voornaamKapitein A, naam en voornaam

Handtekening HandtekeningHandtekening

Opmerkingen genoteerd door BEZOEKERS B

Handtekening

Bezoekers B

KEPPENS KRISVAN DAELE LUC DERKINDEREN ROLAND

 



6 Wedstrijdblad 
 

Alle opmerkingen i.v.m. het verloop van de wedstrijd worden door de scheidsrechter of de kapiteins 
na de wedstrijd op de keerzijde van het wedstrijdblad genoteerd. 

 
 
 

IN TE VULLEN VÓÓR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD 

 
 
VOORZIJDE 
 
Reeks 
➢ Competitiewedstrijd : letter (D/H/G), cijfer (1/2/3/4) en, indien van toepassing, nog een letter 

(A/B/C/D) : bvb. G1, H2A 
➢ Bekerwedstrijd : schrappen DAMES / HEREN / GEMENGD naargelang de te spelen bekerwedstrijd 
 
Wedstrijdnummer 
➢ Zie competitie- of bekerkalender via de login  www.volleyadmin2.be . 
 
Thuisploeg en Bezoekers 
➢ Opgelet : bij een te herspelen wedstrijd blijft de oorspronkelijke thuisploeg de thuisploeg; idem voor 

de bezoekers   
 
Voorgift (enkel bij bekerwedstrijden) 
➢ 1 cijfer “2/4/6” in de eerste vier sets, naargelang het reeksverschil 
➢ 1 cijfer “1/2/3” in de vijfde set, naargelang het reeksverschil 
 
Datum 
 
Aanvangsuur 
➢ Dit is het uur waarop de wedstrijd werkelijk start, en niet het voorziene aanvangsuur 
 
Opslagvakje alle sets 
➢ Het opslagvakje aankruisen van de ploeg die opslaat (bepaald via toss) 
 
Alle sets : aanduiding van de ploegen met de letter A en B 
➢ De thuisploeg wordt steeds aangeduid met de letter A , de bezoekers worden aangeduid met de 

letter B. 
De letter A of B invullen in het vakje “PLOEG” (bepaald via toss vóór de wedstrijd); belangrijk 
hierbij is dat de term "A" en "B" moet gezien worden in functie van degene die het wedstrijdblad 
invult, namelijk de scheidsrechter of de markeerder 

 
Spelers (ALFABETISCH EN DRUKLETTERS !) 
➢ Naam en voornaam, geboortedatum, uitrustingsnummer 
➢ Enkel aanwezigen mogen op deze lijst voorkomen; ook wanneer gewerkt wordt met (zelfklevende) 

etiketten dient het aantal vermelde spelers via schrappingen beperkt te worden tot 12 
➢ Spelers die pas toekomen tijdens de wedstrijd mogen enkel tussen 2 sets in worden bijgeschreven 

en pas daarna meespelen, op voorwaarde dat er minder dan 12 spelers op het wedstrijdblad 
vermeld staan 

➢ De eventuele libero is één van de 12 spelers en dient vóór de wedstrijd hier genoteerd te worden 
➢ Naam van de eventuele coach invullen 
➢ Invullen meest recente code van de spelerslijst  
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ACHTERZIJDE 
 
Kapiteins  

De kapitein van de thuisploeg (A) en de kapitein van de bezoekers (B) tekenen vóór de wedstrijd 
in hun respectievelijk vakje bovenaan het blad.  Met deze ondertekening worden de kapiteins 
verondersteld de spelerslijst van de tegenpartij (lopend seizoen) en de identiteitskaarten te 
hebben gecontroleerd. 

Scheidsrechter 
De scheidsrechter ondertekent het wedstrijdblad bovenaan en wordt verondersteld dat hij de 
spelerslijsten en identiteitskaarten van beide ploegen heeft gecontroleerd. 

 
 
 

IN TE VULLEN TIJDENS DE WEDSTRIJD 

 
 
VOORZIJDE 
 
Opstelling 

De opstelling van de ploegen wordt vermeld in de vakjes juist onder de cijfers 1 tot en met 6.  
Het nummer van de speler op positie 1 wordt genoteerd in het vakje onder het cijfer 1; het 
nummer van de speler op positie 2 in het vakje onder het cijfer 2, enz ….. 

Eerste set  
➢ Punten aankruisen (als de punten aangekruist worden, dient dit overeen te komen met de ingevulde 

gescoorde punten) 
➢ Gescoorde punten : het puntentotaal per ploeg bij het einde van de set noteren op de achterzijde 

van het wedstrijdblad in het vak “SETSTANDEN" 
➢ De letter “A” en “B” invullen in het vakje “PLOEG”. 
Tweede tot en met vijfde set  
➢ De letter A of B invullen in het vakje “PLOEG" 

Opgelet : per set wordt de links spelende ploeg de rechts spelende ploeg, en omgekeerd : de 
rechts spelende ploeg wordt de links spelende ploeg 

➢ In de vijfde set wordt er gewisseld van kamp aan 8 punten 
➢ Opstelling ploegen 
➢ Punten aankruisen (als de punten aangekruist worden, dient dit overeen te komen met de ingevulde 

gescoorde punten) 
➢ Gescoorde punten : het puntentotaal per ploeg bij het einde van de set noteren op de achterzijde 

van het wedstrijdblad in het vak “SETSTANDEN” 
Time-out 
➢ Iedere ploeg heeft per set recht op TWEE TIME-OUTS.  De stand wordt genoteerd bij de 

aanvragende ploeg ( puntenaantal van de aanvragende ploeg eerst). 
Vervanging 
➢ Iedere ploeg heeft recht op zes wissels per set.  Het nummer van de speler die het terrein opkomt, 

wordt genoteerd onder het nummer van de speler die het speelveld verlaat.  Indien de vervangen 
speler terug op het terrein komt, wordt het nummer van de ingebrachte speler omcirkeld of 
doorstreept. 

 
 
ACHTERZIJDE 

 
Opmerkingen/Ongevallen (zie ook "In te vullen na de wedstrijd") 

Formuleer een korte, maar duidelijke omschrijving ! 
 
➢ Opmerkingen : beide kapiteins en de scheidsrechter formuleren hun opmerkingen in de voor hen 

bestemde vakjes; geen van de drie mag een opmerking van de anderen wijzigen of schrappen; 
geen van de drie mag de anderen weigeren een opmerking te noteren 

 
➢ Ongevallen : om achteraf problemen met de verzekering te vermijden dienen alle ongevallen tijdens 

de wedstrijd hier in de juiste vakjes vermeld te worden. 
Zelf geen diagnose noteren, maar noteer bvb. "speler X heeft zich gekwetst aan de linkerpols in set 
2". 

 
Sancties 

Zie aanwijzingen op wedstrijdblad zelf 
 
 
 



 

IN TE VULLEN NA DE WEDSTRIJD 

 
 
ACHTERZIJDE 
 
Winnaar 
➢ In het vak "WINNAAR" de naam van de winnende ploeg invullen 
 
Uitslag 
➢ In het vak “UITSLAG” de setstand vermelden 
 
 
Markeerder  enkel in te vullen indien de scheidsrechter het wedstrijdblad niet ingevuld heeft 

 
Na controle voor- en achterzijde : 
 

➢ naam en voornaam   dient altijd ingevuld of geschrapt te worden  
➢ handtekening 
 
Opmerkingen/ongevallen (zie ook opmerkingen/ongevallen tijdens de wedstrijd) 

 
Een hier geformuleerde klacht wordt pas officieel nadat hij schriftelijk bevestigd wordt aan de 
Klachtencommissie (zie art. 10.1)  

 
Kapiteins 

 
Na controle voor- en achterzijde dienen de kapiteins van beide ploegen de voor hen voorbestemde 
vakken onderaan het wedstrijdblad te ondertekenen 
 

➢ handtekening   dient altijd ingevuld te worden  
 

 
Scheidsrechter 
 

Tekent als laatste het wedstrijdblad af in het voorziene vak naast het vak “UITSLAG” 
 
➢ schrapt alle niet ingevulde vakken op de achterzijde 

 
➢ handtekening   dient altijd ingevuld te worden  

 
 
 
 

OPSTUREN VAN HET WEDSTRIJDBLAD (artikel 8.1) 

 
 
De ploegverantwoordelijke van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het posten van de originele 
wedstrijdbladen.  Men doet dit zo vlug mogelijk, en ten laatste de eerste werkdag na de wedstrijd. 
 
De wedstrijdbladen worden voor competitiewedstrijden naar de reeksverantwoordelijke opgestuurd, 
voor bekerwedstrijden naar de bekerverantwoordelijke.  Bij het opsturen van de wedstrijdbladen naar 
de verkeerde verantwoordelijke worden er strafpunten toegekend. 
 
Bij het te laat opsturen van de wedstrijdbladen worden er strafpunten toegekend; bij het overschrijden 
van de limiet (28 dagen), wordt automatisch door het bestuur een forfait opgelegd (zie bijlage 1; 
overzicht van de te laat ingezonden wedstrijdbladen).  Er worden ook strafpunten toegekend bij een niet 
of onvoldoende gefrankeerde briefomslag.  
 
 
  



7 Scheidsrechter 
 

7.1 De scheidsrechters worden verzocht een scheidsrechterscursus te volgen, 
georganiseerd in samenwerking met Volley Oost Vlaanderen . 

 
7.2 De thuisploeg zorgt voor de eerste scheidsrechter, de bezoekers eventueel voor de 

tweede,de scheidsrechters dienen minimum 16 jaar te zijn.  
              Bij ontstentenis van een 2e scheidsrechter mag de thuisploeg hiervoor instaan. 
 

7.3 Taken van de scheidsrechter : 
 

7.3.1 het wedstrijdblad aanvullen met alle nodige gegevens; 
7.3.2 het controleren van de namen, geboortedata en nummers ingeschreven op het 

wedstrijdblad, alsmede het vermelden van de unieke code van de spelerslijst 
7.3.3 de deelnemerslijsten met de identiteitsbewijzen controleren; 
7.3.4 de nethoogte controleren : 

• 2,24 m bij de dames 

• 2,35 m bij de gemengde 

• 2,43 m bij de heren 
7.3.5 alle opmerkingen i.v.m. aanvangsuur, te laat komen van een ploeg, niet-uniforme kledij, 

niet legitimeren van een deelnemer enz. noteren; 
7.3.6 er voor zorgen dat de wedstrijd stipt begint; 
7.3.7 de scheidsrechter vermeldt elke kwetsuur of ongeval op het wedstrijdblad. 

 
 

7.4 Enkel in geval van overmacht mag de scheidsrechter tijdens een wedstrijd vervangen 
worden. 

 
 

7.5 Alleen in de Gemengde competitie en in de Gemengde Bekercompetitie mag de 
scheidsrechter vervangen worden door een speler; deze vervanging dient te gebeuren 
tussen 2 sets in. 

 
 

7.6 Bij de uitsluiting van een speler en/of bij incidenten dient de scheidsrechter een verslag 
op te maken volgens het formulier "Scheidsrechterverslag". 

 
 

8 Uitslagen en rangschikking 
 
 8.1.1 De ploegverantwoordelijke van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het posten van 

de originele wedstrijdbladen.  Men doet dit zo vlug mogelijk, en ten laatste de eerste werkdag 
na de wedstrijd. 
De wedstrijdbladen worden voor competitiewedstrijden naar de reeksverantwoordelijke 
opgestuurd, voor bekerwedstrijden naar de bekerverantwoordelijke.  Bij het opsturen van de 
wedstrijdbladen naar de verkeerde verantwoordelijke worden er strafpunten toegekend. 
Bij het te laat opsturen van de wedstrijdbladen worden er strafpunten toegekend; bij het 
overschrijden van de limiet (28 dagen), wordt automatisch door het bestuur een forfait 
opgelegd (zie bijlage 1; overzicht van de te laat ingezonden wedstrijdbladen).  Er worden ook 
boetes toegekend bij een niet of onvoldoende gefrankeerde briefomslag. 

 
 8.1.2  De thuisploeg mag de wedstrijduitslag inbrengen via de LOGIN www.volleyadmin2.be  

 
 

 8.2 Puntentelling  
   Uitslag 3-0 of 3-1 : winnaar drie punten, verliezer nul punten 
   Uitslag 3-2 :winnaar twee punten, verliezer één punt 
   Forfait : min één punt 
 
 
 8.3.1 Bij het opmaken van de rangschikking wordt eerst rekening gehouden met de behaalde 

wedstrijdpunten : de ploeg met de meeste wedstrijdpunten wordt eerste gerangschikt 
enz.  Bij gelijkheid van wedstrijdpunten wordt eerst rekening gehouden met het aantal 
gewonnen wedstrijden en vervolgens het setquotiënt (het aantal gewonnen sets 
gedeeld door het aantal verloren sets) : hoe groter het quotiënt, hoe beter de rang.  Bij 
gelijkheid van wedstrijdpunten en setquotiënt op het einde van het seizoen zal een 
testwedstrijd of testtornooi beslissen over kampioen, verplichte stijger of verplichte 
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daler.Op het einde van het seizoen zal er een testwedstrijd of testtornooi georganiseerd 
worden om de rangorde te bepalen voor de eventueel bijkomende stijgers. 
Er zal tevens een testwedstrijd of testtornooi georganiseerd worden tussen de in 
aanmerking komende dalers (zie art. 8.6) teneinde de rangorde te bepalen om, indien 
nodig, deze dalers te behouden in hun reeks.  Zo in een hogere reeks een plaats vrij 
komt, worden eerst de eventueel bijkomende stijgers gecontacteerd, pas daarna krijgen 
de in aanmerking komende dalers de kans om in hun reeks te blijven. 

 
 8.3.2 De testwedstrijden worden gespeeld op 29 april 2018.  

 
 

8.4. Verplichte stijgers (zie ook art. 10.2.7.en 10.2.8.) 
   Wordt op de Algemene vergadering bekend gemaakt 
 
 

8.5. Eventueel bijkomende stijgers (zie ook art. 10.2.7.en 10.2.8.) 
   Wordt op de Algemene vergadering bekend gemaakt 
 
 

8.6. Dalers (zie ook 10.2.8.) 
   Wordt op de Algemene vergadering bekend gemaakt 
 
 

8.7. Alle ploegen die een testwedstrijd dienen te spelen zijn verplicht aanwezig te zijn op de dag 
van de testwedstrijden. Indien een ploeg forfait geeft voor een testwedstrijd of testtornooi, 
dan komt deze ploeg niet in aanmerking voor eventueel bijkomende stijger of eventuele niet-
daler. Forfaits op de testwedstrijden worden beboet (zie boetelijst) 

 

9 Bekercompetitie 
 
   Enkel teams met het stamnummer RO – XXX kunnen inschrijven. 

 
De kwartfinale beker vindt plaats op 25 maart 2018, de halve finale op 21 april 2018, de 
finale op 29 april 2018 

 
Het aantal deelnemende ploegen wordt evenwel beperkt per categorie (Dames, Heren en 
Gemengd) tot 64.  Indien meer dan 64 ploegen (per categorie) geldt datum ontvangst 
inschrijving. 

 
9.1 Vastleggen datum : 

 
9.1.1 Uitgezonderd de ¼ finales, de ½ finales en de finales, zijn beide ploegen 

verantwoordelijk voor het vastleggen van de speeldatum van hun 
bekerwedstrijd. 
Verneemt de tegenstrever niets van de thuisploeg, dan dient hij zelf initiatief te 
nemen om met de thuisploeg af te spreken.  

Men dient strikt de tijdslimieten te respecteren zoals voorzien in de bekerkalender. 
9.1.2 Voor de eerste ronde bezorgt de thuisploeg ten allerlaatste 7 dagen na de 

Algemene vergadering aan de bezoekende ploeg 2 aanvaardbare data, in de 
mate van het mogelijke rekening houdend met de competitiekalender.  Het 
spelen van een bekerwedstrijd heeft altijd voorrang op het spelen van een 
competitiewedstrijd. 

9.1.3 Voor alle overige ronden bezorgt de thuisploeg ten allerlaatste 7 dagen na de 
limietdatum van de vorige bekerronde aan de bezoekende ploeg 2 
aanvaardbare data, in de mate van het mogelijke rekening houdend met de 
competitiekalender.  Het spelen van een bekerwedstrijd heeft altijd voorrang op 
het spelen van een competitiewedstrijd. 

9.1.4 Bij een akkoord over de speeldatum, geeft de ploegverantwoordelijke van de 
thuisploeg de kalenderwijziging in via de clubadministratie op 
www.volleyadmin2.be . Deze kalenderwijziging moet via dezelfde website 
bevestigd worden door de ploegverantwoordelijke van de bezoekende ploeg en 
dit ten minste 7 dagen vóór de speeldatum. Is dit niet het geval, dan zal er door 
het bestuur een boete opgelegd worden. 

9.1.5 Het spelen van een bekerwedstrijd voor of na de vooropgestelde datum, zonder 
de bekerverantwoordelijke te verwittigen, wordt gesanctioneerd. 
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9.2 Wedstrijdverloop :  
 

9.2.1 De wedstrijden verlopen zoals beschreven bij de competitie in art. 4.2. 
9.2.2 Behalve in de ¼ finales, de ½ finales en de finale is de ploeg die in de competitie 

in een lagere reeks dan de tegenstander speelt de thuisploeg. Dit is toch 
afgeschaft? 

9.2.3 Per reeks verschil wordt aan de laagst spelende ploeg een voorgift van 2 punten 
per set toegekend, in de 5e set wordt per reeks verschil een voorgift van 1 punt 
toegekend.  De andere ploeg start met 0 punten.  Deze voorgift wordt vóór de 
wedstrijd op het wedstrijdblad in het vak “VOORGIFT” vermeld. 

9.2.4 Het wedstrijdblad dient opgestuurd te worden naar de bekerverantwoordelijke.  
Men doet dit zo vlug mogelijk, en ten laatste de eerste werkdag na de wedstrijd.  
Bij te laat opsturen van de wedstrijdbladen worden er strafpunten toegekend 
(zie bijlage 1; overzicht van de te laat ingezonden wedstrijdbladen).  Er worden 
ook boetes toegekend bij een niet of onvoldoende gefrankeerde briefomslag. 

 
 

9.3 Ploegen die deelnemen aan de ¼ finales, de ½ finales of de finales mogen hun 
competitiewedstrijd die op die dag, de dag ervoor of de dag erna valt, verplaatsen. 

 
 

10 Klachten, betwistingen, sancties 
 

10.1 De ploegen hebben de mogelijkheid klacht in te dienen n.a.v. gespeelde wedstrijden, beroep 
aan te tekenen tegen beslissingen van de reeksverantwoordelijke of het VOBOG-bestuur, 
binnen de termijn en op de wijze bepaald in het reglement "Klachtencommissie".  

 
 

10.2 Sancties en boetes  (zie ook bijlage 1) 
 

10.2.1 Er worden boetes opgelegd bij inbreuken tegen het reglement en aan de hand van 
geformuleerde opmerkingen op het wedstrijdblad. Deze boetes dienen te worden 
betaald  vóór de datum, vermeld op het "Boeteformulier". 

10.2.2 Niet gelegitimeerde speler : een eerste inbreuk op art. 5.1 levert automatisch forfait 
op voor de betrokken ploeg; herhaling van deze inbreuk zal degradatie van de 
betrokken ploeg naar de laagste reeks tot gevolg hebben. 

10.2.3 Elke ploeg geplaatst voor de testwedstrijddag of geplaatst voor de bekerfinales 
(kwartfinale, halve finale en finale) is verplicht zich tijdig en per email te 
verontschuldigen indien hij, met een geldige reden, niet aanwezig kan zijn.  De nodige 
boetes worden toegekend. 

10.2.4 Een forfait wordt als verwittigd aanvaard wanneer de reeksverantwoordelijke (of 
bekerverantwoordelijke indien het gaat over een bekerwedstrijd), en de 
ploegverantwoordelijke van de tegenpartij schriftelijk verwittigd werden.  Deze 
meldingen moeten ten laatste drie werkdagen vóór de vastgestelde 
ontmoetingsdatum toekomen.  Een forfait die niet gemeld werd volgens voorgaande 
regeling wordt beschouwd en beboet als niet verwittigd forfait. 

10.2.5 Bij het oplopen van méér dan drie forfaits (ongeacht verwittigd, niet verwittigd of 
opgelegde forfait) zal voor desbetreffende ploeg elke wedstrijd omgezet worden in een 
3 - 0 forfait verlies.  De bijhorende boete zal enkel toegepast worden op de eerste drie 
forfaits. 

10.2.6 Gele kaart/Rode kaart : 
 

10.2.6.1 Voor een rode kaart krijgt men twee (2) strafpunten. Voor een gele en rode 
kaart in één (1) hand krijgt men vier (4) strafpunten. Voor een gele kaart en 
rode kaart in twee (2) handen volgt er een scheidsrechterverslag, opgesteld 
door de scheidsrechter, naar de klachtencommissie.; 

10.2.6.2 bij 6 strafpunten wordt automatisch een schorsing van 2 wedstrijden 
toegepast (alle ploegen betrokken bij de wedstrijden waarvoor de schorsing 
van toepassing is, worden hiervan schriftelijk door de 
reeksverantwoordelijke op de hoogte gebracht); deze schorsing wordt, 
indien nodig, overgedragen naar het daaropvolgend seizoen; 

10.2.6.3 strafpunten opgelopen in de bekerwedstrijden worden eveneens in rekening 
gebracht voor competitiewedstrijden; 

10.2.6.4 herhaling van 6 strafpunten gedurende hetzelfde seizoen heeft automatisch 
schorsing voor de rest van het seizoen tot gevolg; 



10.2.6.5 strafpunten worden op het einde van het seizoen overgedragen naar het 
daaropvolgend seizoen en vervallen op het einde ervan; 

10.2.6.6 mondelinge gele en/of rode kaarten zijn niet geldig. 
 
 
 
Concreet  
Totaal aantal strafpunten van een speler op het einde van seizoen 49 = 2   gaan over 
naar het volgende seizoen 50. 
Seizoen 50 :  

▪ 2 strafpunten overgedragen van seizoen 49 
▪ 2 strafpunten gekregen in de loop van seizoen 50 
▪ op het einde van het seizoen 50 vervallen de strafpunten van seizoen 49, 

de strafpunten van seizoen 50  worden overgedragen naar seizoen 51 
 

10.2.7 Een verplichte stijger (zie punt 8.4) die weigert te stijgen zakt automatisch naar 
de laagste reeks. 
Een eventueel bijkomende stijger (zie punt 8.5) is niet verplicht te stijgen. 

 
10.2.8 Een ploeg die vrijwillig daalt deelt dit schriftelijk mee aan de voorzitter tegen uiterlijk 

31 mei (einde inschrijvingsperiode).  Hij dient te starten in de laagste reeks van de 
competitie en het eerstvolgende seizoen kan hij, in afwijking van art. 8.4, niet stijgen 
en komt men niet in aanmerking voor (eventueel) bijkomende stijger. 

 
 

11  Verzekering 
 
 

De clubs moeten aangesloten zijn bij VOBOG en verzekerd zijn bij Volley Vlaanderen.  
De ledenadministratie gebeurt via de online registratie op de website www.volleyadmin2.be 
, waardoor automatisch ook ieder lid verzekerd zal zijn. 
 
De ploegen krijgen 3 maal per seizoen een factuur van Volley Vlaanderen. De factuur 
is  te raadplegen via de login www.volleyadmin2.be . Iedere ploegverantwoordelijke 
krijgt van het secretariaat Volley Vlaanderen een email wanneer er een nieuwe factuur 
in het systeem wordt geplaatst. => Gelieve deze ook tijdig te betalen (binnen de 
maand). 
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Vobog vzw, Groenplein 26, 9032 Wondelgem, ondernemingsnummer: 0807.669.609 

BIJLAGE 1: TOTALISATIEFORMULIER BOETES 2017-2018 

  Boetes Datum  Subtot  
Algemeen 
Niet aanwezig op de Algemene vergadering  ........................................................... 25 euro.   

Art. 1 
Inschrijving competitie/beker te laat ingediend  ........................................................ 6,25 euro   
Laattijdige betaling van het inschrijvingsgeld ........................................................... 6,25 euro  
Laattijdige betaling van de boete van het vorige seizoen  ........................................ 6,25 euro  

Art. 2  Wedstrijd Subtot  
Onjuist invullen van kalenderwijziging ...................................................................... 3,75 euro  
Wijziging van een wedstrijd na 15 oktober zonder geldige reden ............................ 6,25 euro  
Niet of te laat doorgeven van een kalenderwijziging ……………………………. ...... 6,25 euro  

Art 5.1 

Deelnemer staat niet op deelnemerslijst .................................................................. 3,75 euro  
Deelnemer kan zich niet legitimeren ........................................................................ 2,50 euro  
Het team kan geen deelnemerslijst voorleggen ....................................................... 3,75 euro  

Art 6. 
Wedstrijdblad onjuist/onvolledig ingevuld .................................................................  z.o.z.  

Art 7.3.5 
Niet uniforme uitrusting ............................................................................................. 6,25 euro  

Art. 8.1/9.3 
Wedstrijdblad te laat opgestuurd  .............................................................................  z.o.z.  
Competitiewedstrijdblad gebruikt voor bekerwedstrijd en vice versa  ...................... 3,75 euro  
Wedstrijdblad naar foutieve persoon of onvoldoende gefrankeerd ingezonden ...... 3,75 euro  

Art. 9.2 

Onjuist invullen van bekerovereenkomst .................................................................. 2,50 euro.   
Niet of te laat invoeren van een bekerovereenkomst ............................................... 6,25 euro    
Het spelen van een wedstrijd vóór of na de vooropgestelde datum ......................... 3,75 euro  
 
Art.10.2.6 

Forfaits 
 Verwittigd FF ........................................................................................................ 6,25 euro.   
 Niet verwittigd FF   ............................................................................................... 12,5 euro.   
 Door bestuur opgelegde FF  ................................................................................ 6,25 euro   
 Niet aanwezig op de bekerfinales (kwartfinale, halve finale of finale)  ................ 50 euro   
 Niet aanwezig op de testwedstrijden :  FF méér dan 7 dagen voor datum ......... 25 euro   
 FF minder dan 7 dagen voor datum....... 50 euro  
     

Klachten- en beroepscommissie Datum Kostprijs (€) Subtot  

 
 Kosten ten laste van de verliezende partij(en) ………………………………… 

De boetes dienen te worden vereffend via overschrijving op rekeningnummer BE34 8508 4829 3690;  

BIC : NICABEBB op naam van VOBOG vzw, Groenplein 26, 9032 Wondelgem.  
 

TOTAAL BOETE :               euro 

 

Te betalen vóór : 31 mei 2018  



Vobog vzw, Groenplein 26, 9032 Wondelgem, ondernemingsnummer: 0807.669.609 

OVERZICHT ONJUISTHEDEN / ONVOLLEDIGHEDEN WEDSTRIJDBLAD 
 

Reden boete Wedstrijden  

                                                     euro         Hoofding 

Wedstrijdnummer 2,50   

Datum/Uur 1,25   

Naam ploegen 1,25   

Voorgift niet ingevuld (beker) 1,25   

Wedstrijd 

Alfabetisch/Drukletters 2,50   

Schrappen niet-aanwezige deelnemers 1,25   

Code deelnemerslijst : 
niet ingevuld/foutieve code 

2,50   

Opstelling 1,25   

Opslag niet aangeduid 1,25   

Setstanden 1,25   

Links/Rechts spelende ploeg 1,25   

Uitslag 

Uitslag verkeerd of niet ingevuld 2,50   

Naam winnaar 2,50   

Naam/handtekening thuisploeg 1,25   

Naam/handtekening bezoekers 1,25   

Naam/handtekening scheidsrechters 1,25   

Totaal:  

 

OVERZICHT VAN DE TE LAAT INGEZONDEN WEDSTRIJDBLADEN 
➢ Datum ontvangst 4 tot 7 kalenderdagen later dan eerste werkdag na wedstrijd : 3,75 euro 
➢ Datum ontvangst 7 tot 14 kalenderdagen later dan eerste werkdag na wedstrijd : 7,50 euro 
➢ Datum ontvangst 14 tot 21 kalenderdagen later dan eerste werkdag na wedstrijd 11,25 euro 
➢ Datum ontvangst 21 tot 28 kalenderdagen later dan eerste werkdag na wedstrijd : 15 euro 
➢ Datum ontvangst meer dan 28 kalenderdagen later dan eerste werkdag na wedstrijd : 18,75 euro + forfait 

 

Nummer Speeldatum 
Datum van 

ontvangst  Nummer Speeldatum Datum van ontvangst 

       

       

       

       

 

ANDERE OPMERKINGEN 
 

Voor meer informatie over de toegekende boetes in verband met: 
- competitiewedstrijden, contacteer uw reeksverantwoordelijke 
- bekerwedstrijden,  contacteer de bekerverantwoordelijke Michel huyge 

 


