
VOBOG ALGEMENE VERGADERING 24.09.22



VOBOG REGLEMENTEN

VERSIE 2022

wijzigingen



DATA

start competitie: 05 september

algemene vergadering: 24 september

beker t.e.m. 1/8ste finales gespeeld: 5 maart

kwartfinale beker: 18/19 maart

halve finale beker: 25/26 maart

einde competitie: 02 april

finale beker en eindrondes: 22/23 april



KALENDERWIJZIGINGEN 1

Wedstrijden kunnen verplaatst worden onder volgende 

voorwaarden : 

2.2.1. de aanvraag naar de tegenstrever moet gebeuren via e-

mail 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 voorstellen aan de tegenstrever.



KALENDERWIJZIGINGEN 2

 2.3 Na 15 oktober en tot 1 maart (uitz. kerstvakantie) 

 Na 15 oktober kunnen geen wedstrijden meer verplaatst worden, tenzij met bewijs 

kan aangetoond worden dat dit niet anders kan, bv. zaalbezetting …

 De redenen zullen door de reeksverantwoordelijke (gecontroleerd) beoordeeld worden, 



WEDSTRIJDEN 1

4.2 Aanvang wedstrijd

….. 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 digitaal 

verstuurd naar de reeksverantwoordelijke met vermelding 

welke ploeg ontbrak of onvolledig was op de wedstrijd. 



WEDSTRIJDEN 2

4.4  Vroegtijdig stopzetten wegens tijdsgebrek 

…. Bij 2-2 bij niet uitgespeelde wedstrijden krijgt de ploeg met 

de meest behaalde punten over de ganse wedstrijd (inclusief 

de punten van de begonnen maar niet afgewerkte tie-

break) 2 punten, de andere 1 punt. Indien de behaalde 

punten gelijk zijn krijgt de ploeg , welke eerst 2 sets wint , de 2 

punten.

 De uiteindelijke score wordt door de reeksverantwoordelijke ingegeven.



UITSLAGEN EN RANGSCHIKKING 1

 8.1.2 De thuisploeg brengt de wedstrijduitslag in via LOGIN www.volleyadm2.be.



 Bij technische problemen met het opladen van het wedstrijdblad wordt de 

reeksverantwoordelijke onmiddellijk verwittigd.

http://www.volleyadm2.be/


KLACHTEN

 10.1 Klachten en betwistingen

 ,De klacht wordt door de ploegverantwoordelijke geformuleerd in het document ‘Klacht’, 
terug te vinden op www.vobog.be onder ‘formulieren’. 

 De kosten van de klachtencommissie zijn ten laste van de verliezende partij. Er 

wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 50.

http://www.vobog.be/


BEKER  

Hip hip hoera … de beker Theo Poffyn is terug!



DAMES 4A : VC DEN DISTEL

HEREN 3B   : VC OKEE WACHTEBEKE

ALGEMENE FORFAITS SEIZOEN 2022-2023



AANTAL DAMESPLOEGEN     : 83 (84)

AANTAL HERENPLOEGEN           : 65 (66)

AANTAL GEMENGDE PLOEGEN : 54 (55)

TOTAAL : 202 (205)

Statistiek seizoen 2022-2023



IVS 2021-2024

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.



ENKELE REGELS DIE VERDWIJNEN:

De strafruimte bestaat niet meer.

De technische time out bestaat niet

meer.



REGEL 5

PLOEGVERANTWOORDELIJKHE

DEN

De libero’s kunnen ploegkapitein of 

spelkapitein zijn.



REGEL 7.4.3

OPSTELLING

De opstelling van de spelers wordt 

bepaald en gecontroleerd 

overeenkomstig de stand van de 

voeten in contact met de vloer (het 

laatste contact met de vloer bepaalt 

de opstelling van de speler) en wel als 

volgt:



REGEL 7.4.3.1

OPSTELLING

Elke achterspeler moet op dezelfde 

hoogte staan of tenminste een deel 

van één voet verder van de 

middenlijn hebben dan de voorste 

voet van zijn respectievelijke

voorspeler;



REGEL 7.4.3.2

OPSTELLING

Elke speler van de rechter- (linker-) 

zijde moet op dezelfde hoogte staan 

of tenminste een deel van één voet 

dichter bij de rechter- (linker-) zijlijn 

hebben dan de voeten van de

andere spelers in deze rij die verder 

van de rechter- (linker-) zijlijn staan.



voorspeler achterspeler voorspeler achterspeler

IVS 2017-2020 IVS 2021-2024

Elke achterspeler moet op dezelfde hoogte staan of 
tenminste een deel van één voet verder van de middenlijn 
hebben dan de voorste voet van zijn respectievelijke 
voorspeler

IVS 2021-2024



speler
linker zijde

middenspeler speler
linker zijde

middenspeler

IVS 2017-2020 IVS 2021-2024

Elke speler van de rechter- (linker-) zijde moet op dezelfde 
hoogte staan of tenminste een deel van één voet dichter bij 
de rechter- (linker-) zijlijn hebben dan de voeten van de 
andere spelers in deze rij die verder van de rechter- (linker-) 
zijlijn staan.

IVS 2021-2024



REGEL 12.5.1

SCHERM

De spelers van de opslaggevende 

ploeg mogen, door een individueel of 

collectief scherm, de tegenstanders 

niet beletten de opslag zelf en het 

traject van de bal te zien.



REGEL 12.5.2

SCHERM

Een speler (of een groep spelers) van de 
opslaggevende ploeg maakt (maken) een 
scherm, door met de armen te zwaaien, te 
springen of zich zijdelings te bewegen op het 
ogenblik dat de opslag wordt uitgevoerd, of door 
gegroepeerd te staan, om zowel de opslag zelf 
als het traject van de bal te verbergen tot de bal
het verticale vlak van het net bereikt. Indien één 
beiden zichtbaar is voor de ontvangende ploeg is 
dit geen scherm.



REGEL 11.1.1

OVERSCHRIJDING VAN HET 

HET NET

Tijdens het blokkeren is het toegelaten 

de bal aan de andere zijde van het 

net aan te raken, op voorwaarde dat 

de speler het spel van de 

tegenstander niet verhindert, vóór zijn 

aanvalsactie.



REGEL 14.3

BLOKKERREN BINNEN DE RUIMTE VAN 

DE TEGENSTANDER

Tijdens het blokkeren mag een speler zijn 
handen en zijn armen over het net heen reiken, 
op voorwaarde dat deze actie het spel van de 
tegenstander niet hindert. 

Het is dus niet toegelaten de bal over 
het net aan te raken alvorens de 
tegenstander zijn aanvalsactie heeft 
uitgevoerd.



Aanvallende
speler

Blokkende
speler



REGEL 15.2.4

OPEENVOLGING VAN REGLEMENTAIRE

ONDERBREKINGEN

Nieuwe regel:

Het is niet toegelaten om gelijk welke 
regelmatige spelonderbreking aan te 
vragen nadat een aanvraag geweigerd 
en bestraft werd met een spelvertraging 
tijdens dezelfde spelonderbreking (vb. 
voor het einde van de volgende voltooide 
spelfase).



REGEL 15.7

UITZONDERLIJKE SPELERSWISSEL

Een speler (uitgezonderd de libero) die 
niet verder kan spelen door een 
kwetsuur/ziekte, of een 
uitwijzing/uitsluiting moet reglementair 
gewisseld worden. Indien dit onmogelijk 
is, heeft de ploeg het recht om een 
UITZONDERLIJKE spelerswissel uit te 
voeren, buiten de beperkingen van regel 
15.6



REGEL 15.7

UITZONDERLIJKE SPELERSWISSEL

… VERVOLG …

Een uitzonderlijke spelerswissel betekent dat gelijk 
welke speler die niet op het speelveld staat op het 
ogenblik van de 
kwetsuur/ziekte/uitwijzing/uitsluiting, uitgezonderd 
de libero, de tweede libero of hun reglementair 
vervangen speler, mag gebruikt worden om de 
gekwetste/zieke/uitgewezen/uitgesloten speler te 
wisselen. De 
gekwetste/zieke/uitgewezen/uitgesloten speler die 
via een uitzonderlijke spelerswissel gewisseld werd, 
mag niet meer terug aantreden in de wedstrijd.



REGEL 15.8

SPELERSWISSEL TEN GEVOLGE VAN EEN

UITWIJZING OF UITSLUITING

Een UITGEWEZEN of UITGESLOTEN 
speler moet onmiddellijk gewisseld 
worden via een reglementaire 
spelerswissel. Indien dit niet mogelijk is, 
heeft de ploeg het recht om een 
uitzonderlijke wissel door te voeren.
Indien dit niet mogelijk is, wordt de 
ploeg ONVOLLEDIG verklaard.



REGEL 21.3.2.1

UITWIJZING

Nieuwe procedure :

Een ploeglid dat bestraft wordt met een 

uitwijzing, moet reglementair/uitzonderlijk

en onmiddellijk gewisseld worden indien hij 

op het speelveld staat, mag gedurende 

het verdere verloop van de set niet meer 

deelnemen en moet naar de kleedkamer 

van zijn ploeg gaan tot het einde van de 

lopende set, dit zonder verdere gevolgen.



REGEL 21.3.2.1

UITWIJZING VERVOLG…

Nieuwe procedure :

Een uitgewezen coach verliest zijn 

recht om tussen te komen tijdens die 

set en moet naar de kleedkamer van 

zijn ploeg gaan tot het einde van de 

lopende set.



REGEL 21.3.3.1

UITSLUITING

Nieuwe procedure :

Een ploeglid dat bestraft wordt met een 

uitsluiting moet reglementair/uitzonderlijk

en onmiddellijk gewisseld worden indien hij 

op het speelveld staat en moet naar de 

kleedkamer van zijn ploeg gaan voor de 

rest van de wedstrijd, dit zonder verdere 

gevolgen.



Regel 20.1.2 is ongewijzigd :

Deelnemers moeten de 

“OFFICIËLE VOLLEYBALSPELREGELS” 

kennen en ze toepassen.



DAMES 1 : AVANTIQUE

DAMES 2A : VC DE ANONIEMFIBIEEN

DAMES 2B : DE SUZY’S

DAMES 3A : HERA VC

DAMES 3B : KAMELEONS VC

DAMES 3C : VC DOMEIN

DAMES 3D : VC MADAME

DAMES 3E : SSJ GOLDIES

Kampioenen dames seizoen 2021-2022



GEMENGD 1 : ORIX G4

GEMENGD 2A : PANDOERING

GEMENGD 2B : VOLLEY MIXED UP

GEMENGD 3A : VAMOS STEKENE STEKENE/

ST GILLIS WAAS PORTIE GEMENGD

GEMENGD 3B : ORIX G2

Kampioenen gemengd seizoen 2021-2022



HEREN 1 : UNKERZAK KALKEN A

HEREN 2A : JOVO

HEREN 2B : ZEEL AWA

HEREN 3A : TOESJEE HEREN

HEREN 3B : VC JUVENES ZELE

HEREN 3C : ARTEVELDE SIGMA

Kampioenen heren seizoen 2021-2022


