
 

 

Reglement 
VLAAMSE U11 (2-2) KAMPIOENSCHAPPEN 

1 MEI 2022 



 

 

  

INHOUD 
De "Vlaamse kampioenschappen U11 2-tegen-2" is een Volley Vlaanderen-
organisatie en is een toernooi tussen de vijf Vlaamse provinciale kampioenen U11  2-
tegen-2 . De winnaar, zowel bij de jongens als bij de meisjes, is de Vlaamse kampioen. 
Iedere deelnemer is door deelname aan het toernooi gebonden aan dit onderhavig 
reglement. 

  

PROGRAMMA 
 

 
'M' = meisjes 
'J' = jongens 
 
Dit rooster is een richtlijn. De ploegen moeten 45 minuten vóór hun eerste wedstrijd 
zich aanmelden op het secretariaat. Voor hun volgende wedstrijden wordt gevraagd 
minimum 30 minuten vóór het voorziene uur in de buurt van hun terrein te zijn. 
Tijdens het verloop van het toernooi kan het gebeuren dat - indien een terrein vrijkomt 
- ploegen opgeroepen worden om hun volgende wedstrijd af te werken. 
 

   
  

  TERREIN 1  TERREIN 2  TERREIN 3 
             

10:00  Vl.-Brab. M Limburg  O.-Vlaand. M Antwerpen  O.-Vlaand. J Antwerpen 

11:00  O.-Vlaand. M W.-Vlaand.  Vl.-Brab. J W.-Vlaand.  Antwerpen J Limburg 

12:00  Limburg M Antwerpen  W.-Vlaand. M Vl.-Brab.  O.-Vlaand. J Limburg 

13:00  Vl.-Brab. M O.-Vlaand.  W.-Vlaand. J O.-Vlaand.  Vl.-Brab. J Antwerpen 

14:00  Limburg M W.-Vlaand.      Limburg J Vl.-Brab. 

15:00  Antwerpen M Vl.-Brab.  Limburg M O.-Vlaand.  Antwerpen J W.-Vlaand. 

16:00  W.-Vlaand. M Antwerpen  Limburg J W.-Vlaand.  O.-Vlaand. J Vl.-Brab. 

17.15  Ceremonie protocollair 

 MEISJES JONGENS 
Antwerpen BVMV Noorderkempen Tesla Lint 
Limburg Sparvoc Lanaken Sparvoc Lanaken 
Oost-Vlaanderen Avanti Aalter Asterix Avo Beveren 
Vlaams-Brabant Lizards Lubbeek Kruikenburg Ternat 
West-Vlaanderen Apollo Koekelare Rembert Torhout 



 

 

SPELCONCEPTEN 
 Afmeting terrein: 4,50 x 12 meter. 
 Nethoogte: zowel bij de jongens als bij de meisjes: 2,10 meter. 
 Bal: Gala V210 - BV551S (210 gram). 

 Leeftijdscategorie U11 2-tegen-2: geboren in 2011 en later. 
 Gemengde (meisjes bij jongens of vice versa) ploegen zijn niet toegelaten. 
 Aantal spelers: 

 Eén ploeg bestaat uit 2 spelers op het veld en minimum 2 spelers op de bank. 
 Eén ploeg moet dus minstens uit 4 spelers bestaan, dit om de verplichte 

wissels te kunnen doorvoeren (zie verder onder 'Specifieke spelregels: 
Wissels'). Verder is er geen beperking op het aantal spelers per ploeg.  

 Eén van die spelers is ploegkapitein. 
 De spelers die niet aan het spel deelnemen en vermeld zijn op het 

wedstrijdblad, moeten tijdens hun wedstrijd op de reservebank zitten. 
 De spelers van eenzelfde club die aan dit Volley Vlaanderen-kampioenschap 2-

tegen-2 op 1 mei deelnemen, kunnen onmogelijk deelnemen aan de Volley 
Vlaanderen-eindronden 3-tegen-3 (op 14-15 mei 2022). 

 Elke ploeg dient in het bezit te zijn van een uniforme spelerskledij met nummering. 
 

ALGEMENE Spelregels 
 Elke wedstrijd wordt gespeeld naar 2 sets van 25 punten met 2 punten verschil. 
 De rangschikking wordt als volgt opgemaakt: 

 Algemeen: 
• 1 punt per gewonnen set 
• de winnaar van een wedstrijd krijgt 1 punt extra 
• de ploeg die forfait geeft krijgt -1 punt 
• Wanneer de wedstrijd eindigt op 1-1 met identiek dezelfde setpunten, 

wordt er nog een extra set gespeeld naar 5 punten (geen 2 punten 
verschil) met dezelfde spelersopstelling als het einde van de 2de set. Wel 
wordt er opnieuw getost!  

• Deze laatste set is er om de winnaar van de wedstrijd te bepalen. Derhalve 
krijgt de winnaar een extra punt. De setpunten van deze laatste set tellen 
mee in het totaal aantal gescoorde setpunten en setpunten tegen. 

• Op de eerste plaats telt het beste coëfficiënt van de gewonnen sets 
gedeeld door de verloren sets van alle gespeelde wedstrijden.  

• Bij blijvende gelijkheid is de onderlinge wedstrijd bepalend voor de 
rangschikking. 

 3 ploegen behalen hetzelfde puntentotaal: 
Volgende volgorde wordt aangehouden 

1. De setverhouding (gewonnen sets gedeeld door verloren sets) van alle 
gespeelde wedstrijden is bepalend.  

2. Bij gelijke setverhouding tussen 2 ploegen is de onderlinge wedstrijd 
bepalend. 

3. Bij gelijke setverhouding tussen 3 ploegen is de puntenverhouding van 
alle gespeelde wedstrijden bepalend (gescoorde punten gedeeld door 
verloren punten). 

Bij blijvende gelijkheid tussen 2 ploegen wordt een set gespeeld tot 15 punten. 



 

 

Het spelreglement is hetzelfde als in het gewone volleybalspel, behalve 
onderstaande specifieke regels. 

SPECIFIEKE SPELREGELS 
 Spelconcept: Het driepassenspel is aan te raden, maar niet verplicht. 
 Algemene spelersopstelling: Beide spelers zijn voorspelers, nadat de bal is opgeslagen 

mogen de spelers zich verplaatsen in gelijk welke positie binnen hun 
eigen veld.Zowel naast elkaar,voor en achter.In de receptie staan de 
2 spelers naast elkaar,degene die het laatst heeft opgeslagen staat 
rechts. 

 Opslag: Er wordt met een normale rotatie geserveerd. De opslag gebeurt 
alleen vanaf de achterlijn (6 meter), onderhands of bovenhands. 

 Rotatie: Wanneer de ploeg drie punten na elkaar heeft gemaakt, wordt er 
door die ploeg doorgedraaid. De opslag blijft wel bij dezelfde 
ploeg.  

 Opstelling bij receptie: In de receptie staan de twee spelers NAAST elkaar. Er staat 
dus geen speler klaar aan het net als spelverdeler (zones 
zijn op de vloer niet afgelijnd). 
De  ploeg begaat een fout wanneer zij niet in de correcte 
rotatie staat bij de opslag van de tegenpartij. 

 Opstelling tijdens de rally: nadat de bal is opgeslagen, mogen de spelers zich 
verplaatsen in gelijk welke positie binnen hun eigen veld 
naast elkaar of voor en achter elkaar. 

 Balbehandeling: Bij de bovenhandse balbehandeling (= toets) wordt de bal boven de    
horizontale ooglijn gespeeld. 

 Coaching: De coach mag vrij rondlopen tijdens de wedstrijd zonder op het 
terreingedeelte van de tegenstrever te komen en zonder de scheidsrechter te 
hinderen. De coach is verantwoordelijk voor het gedrag en de discipline van de 
ploegspelers. Ook de assistent-coach mag de kinderen toespreken tijdens time-outs 
en mag afwisselend met coach ook langs de lijnen lopen zonder op het 
terreingedeelte van tegenstrever te komen. En zijn of haar team te coachen. 
 Time-outs: 2 vrije time-outs van 1 minuut per set. De time-outs worden alleen door 

de coach bepaald. Geen technische time-outs. 
 Wissels: 

 In elke set is er een verplichte wissel voor beide ploegen op het moment dat de 
leidende ploeg het 8ste en het 16de punt behaalt. 

 Deze wissels worden als volgt uitgevoerd: 
 de eerste maal (punt 8) komt de derde speler van elke ploeg op het 

veld voor gelijk welke speler 
 de tweede maal (punt 16) komt de vierde speler van elke ploeg op het 

veld voor gelijk welke speler (mag ook voor de derde speler). 
 
 
 
 

 



 

 

ALGEMENE REGLEMENTERING 
 Vereiste documenten: 
 Bij het ontbreken van een lidkaart mag er wel gespeeld worden op 

vertoon van ofwel de identiteitskaart, niet vervallen internationale pas of 
een niet vervallen bewijs van verlies met foto, afgeleverd door de officiële 
instantie. 

 
 “ In het bezit zijn van een geldige lidkaart welk via persoonlijke account van 

het lid ter beschikking gesteld wordt en vanwaar dit kan worden afgedrukt 
indien gewenst of getoond via smartphone”. 

 
 Ter vereenzelviging mogen kopies van lidkaarten, identiteitskaarten enz. 

voorgelegd worden. 
 

 Wanneer  een vereenzelviging niet mogelijk is, mag als spelend lid 
deelgenomen worden onder volgende voorwaarde: 

o De speler/speelster speelt enkel onder voorbehoud. 
o Indien de documenten niet voor aanvang van de laatste wedstrijd 

kunnen getoond worden, worden alle gespeelde wedstrijden verloren 
met een forfaitscore. 

o De toernooiverantwoordelijke noteert iedere afwijking i.v.m. de 
ontbrekende documenten op het wedstrijdblad. 

o  
 

WEDSTRIJDORGANISATIE 
 De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters. 
 Het wedstrijdblad is een zeer eenvoudig formulier, specifiek opgesteld voor dit 

kampioenschap. 
 Het wedstrijdblad wordt bijgehouden door een markeerder van de als 

"thuisploeg" aangeduide ploeg. 
 Kennis hiervan is niet vereist. Dit blad voorziet immers alleen de vermelding 

van de ploegen en plaats voor de einduitslag en handtekeningen. 
 De markeerder is verantwoordelijk voor: 

 de rotatie bij de opslag 
 de correcte wissel van derde en vierde speler op 8 en 16 punten 
 het observeren van de correcte stand op het scorebord 
 het correct invullen van de einduitslag op het wedstrijdblad. 

 Het scorebord wordt bijgehouden door iemand van de als "bezoeker" aangeduide 
ploeg. 

 

TOERNOOI-ORGANISATIE 
 De aanmelding op het toernooi-secretariaat gebeurt 45 minuten voor de eerst te 

spelen wedstrijd. De clubs zullen voor het hele toernooi één wedstrijdblad invullen. 
 Enkel aanwezige personen mogen op dit blad voorkomen. Indien er leden later 

aankomen kunnen ze alsnog toegevoegd worden, doch ze dienen zich aan te 
melden op het secretariaat (met documenten). 

 Wanneer een ploeg niet aanwezig is op het terrein op het vermelde uur, zal een 
forfait voor die wedstrijd toegepast krijgen. Er wordt een boete toegepast van:  



 

 

 200,00 euro voor ALGEMEEN forfait 
 40,00 euro per WEDSTRIJD forfait. 

 Opwarmingsballen zijn niet nodig. 
 Het is niet toegelaten zich naast de terreinen op te warmen, tijdens de 

wedstrijden. 
 Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is 

verboden. 
 De sporthal, en in het bijzonder de kleedkamers en speelvelden worden netjes 

achtergelaten. 
 Spelers, delegatieleden, trainers, scheidsrechters, kortom iedere verantwoordelijke 

die officieel betrokken is bij het gebeuren, gedraagt zich hoffelijk en beleefd 
tegenover elkaar. 

 De ceremonie protocollair wordt verplicht bijgewoond door alle spelers in hun 
spelersuitrusting, samen met hun coaches en begeleiders. Ouders en supporters zijn 
hopelijk ook aanwezig. 

 Inkom: gratis 
 Drankgebruik: 

Gevraagd wordt dat elke speller zijn eigen drinkbus meebrengt,in elke zaal kan men 
dan aan kraantje of voorzien toestel water bijvullen. 

JURIDISCHE OVEREENKOMSTEN 
 Alle geschillen die niet door bovenstaande regels kunnen opgelost worden, zullen ter 

plaatse binnen de bevoegdheid van de Volley Vlaanderen-jury beslecht worden. 
 De samenstelling van de jury: 

 De aanwezigen van de Volley Vlaanderen-jeugdcommissie 
 de verantwoordelijke van de aangeduide scheidsrechters 
 één bestuurder VV (indien aanwezig)  

 Bevoegdheden van de jury: 
 de jury past de reglementering toe zoals beschreven. 
 de jury is bevoegd om wegens organisatorische redenen terrein – en 

uurwijzigingen aan te brengen tijdens het toernooi. 
 de jury is bevoegd om onregelmatigheden, baldadigheden en onsportief 

gedrag vast te stellen en dan door te verwijzen naar de betrokken juridische 
instanties van de VV, indien deze vaststellingen buiten de bevoegdheden van 
de SR vallen. 

 beslissingen van de jury worden door alle partijen en instanties gerespecteerd. 
 "Tegen een beslissing van de jury kan elke betrokken partij klacht indienen zoals 

voorzien is in het juridisch reglement VV (hfst. 4), eventueel met toepassing van de 
voorziene spoedprocedure (hfst. 7)."De VV, kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor eventuele ongevallen en/of diefstallen. 

 
 

 

FAIRPLAY GAAT BOVEN ALLES! 
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