Vlaamse Jeugd
Champions League
REGLEMENT SEIZOEN 2022-2023

01. Volley Vlaanderen richt de VLAAMSE JEUGD CHAMPIONS LEAGUE
in voor zowel jongens als voor meisjes en dit in de categorieën U19, U17,
U15, U13 en U11.
02. De Vlaamse Jeugd Champions League wordt betwist volgens de internationale
spelregels behoudens afwijkingen en speciale voorzieningen opgenomen in
onderhavig reglement.
03. Leeftijdscategorieën – nethoogten – wedstrijdballen...
Categorie

Geboren

Speelwijze

Afmetingen
terrein

Libero’s
toegestaan

Aantal
spelers

Nethoogtes
J
M

U19

2004 en later

6x6

9 x 18 m

Ja

6/6

2m43

2m24

5

U17

2006 en later

6x6

9 x 18 m

Ja

6/6

2m35

2m18

5

U15

2008 en later

6x6

9 x 18 m

Ja

6/6

2m24

2m14

5

U13

2010 en later

4x4

7 x 14 m

Nee

4/4

2m14

2m10

5

U11

2012 en later

3x3

6 x 12 m

Nee

3/3

2m10

2m10

5

Balnr.

04. Specifieke regels:
 Alle wedstrijden worden gespeeld naar 2 winnende sets. De eerste twee tot
25 en een eventuele derde tot 15.
 Uitzondering voor een toernooi met 6 teams spelen we 3 winnende sets enkel
voor plaats 5-6.

Alle sets worden gespeeld naar 2 punten verschil.

Er worden geen TTO toegestaan.

Wisselbordjes worden niet gebruikt.

Bij een eventuele 3de of 5de set wordt er gewisseld op 8 punten.

Geen snelle wissels. Dit betekent dat:
o De coach de spelerswissel aanvraagt.
o De scheidsrechter de toelating dient te geven voor de wissel.
o De spelerswissel dient te gebeuren binnen de wisselzone.
o De spelerswissel beperkt is tot de tijd nodig om de spelerswissel op het
wedstrijdblad te noteren en het in- en uittreden van de spelers toe te
staan.
o De wisselspelers op ogenblik van de aanvraag door de coach dienen
klaar te staan om het speelveld te betreden. Is dit niet het geval, dan
wordt de spelerswissel niet toegestaan en wordt de ploeg bestraft voor
spelvertraging.
Line-coaching: toegestaan in U-vorm.





Libero's:
o Spelen met of zonder libero’s is enkel toegelaten bij de U19 - U17 U15 rekening houdend met maximum 2 libero's vanaf 8 spelers en
meer. De 2 libero's zijn inbegrepen bij de 8 spelers en niet toegevoegd
aan de 8 spelers.
o Bij elke wedstrijd binnen een toernooi mag er met andere libero's
worden gespeeld.
Bij de U13:
o Line-coaching: Line-coaching: toegestaan in U-vorm ook in 3 m lijn.
o
4 tegen 4 (3 voor- en 1 achterspeler); achterspeler is tevens
opslaggever;
o
Aantal spelerswissels: 6;

o

o

Bij de opslag is het bij de andere ploeg in receptie
voldoende dat de achterspeler (in het voorbeeld
aangeduid met het cijfer 1) slechts één voorspeler voor hem
heeft staan. Dat mag speler op positie 4, 3 of 2 zijn.
Voorbeeld:

4

3

2

1
Bij de U11:
3 tegen 3 (Alle 3 voorspeler); speler 1 is opslaggever (rechtse speler);
Aantal spelerswissels: 6;
o Line-coaching: Line-coaching: toegestaan in U-vorm ook in 3m lijn
Algemene spelersopstelling: de 3 spelers zijn allen voorspelers; speler 1 is
opslaggever (rechtse speler); deze speler zal tijdens de receptie die daarop
volgt, rechts van zijn medespelers staan volgens onderstaand patroon.
o
o
o

o

3

2

1

•

Opstelling bij receptie: 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.

•

Er wordt met een normale rotatie opgeslagen.

05. De deelname is voorbehouden aan clubs aangesloten bij Volley Vlaanderen.
06. De Vlaamse Jeugd Champions League wordt betwist in toernooivorm over 3
periodes. Bij inschrijving wordt er deelgenomen aan de 3 periodes. Een forfait voor
één periode, of voor een kwalificatietoernooi of voor een manche (zie later),
impliceert een algemeen forfait. Een vast patroon van de competitie-indeling is niet
vooraf te bepalen daar dit afhankelijk is van de inschrijvingen. Het wedstrijdschema
wordt vastgelegd na inschrijvingen van alle teams en we kunnen niet garanderen
dat je altijd zult kunnen deelnemen op jullie toernooi dat jullie als club zelf
organiseren. De indeling in de herfstvakantie zal gebeuren door lottrekking. Er
worden geen regionale wissels van teams meer toegestaan in de loop van onze 3
toernooiperiodes. Vanaf het tweede toernooi in de kerstvakantie zal de indeling van
de kwalificaties enkel gebeuren op basis van het klassement. Het aantal
ingeschreven ploegen per geslacht en per jeugdcategorie zal het verloop bepalen.
De structuur van de Vlaamse Jeugd Champions League wordt bepaald door de
Volley Vlaanderen Jeugdcommissie na afsluiten van de periode van inschrijving en
rekening houdend met zoveel mogelijk speelgelegenheid.
Toch is er een vast stramien:
A. Dit kampioenschap wordt beslist over 3 toernooien die gespeeld worden op
de weekdagen van drie vakantieperiodes binnen het schooljaar 2022-2023:
de herfstvakantie (31/10- 04/11), de kerstvakantie (26/12 - 06/01) en de
paasvakantie (03/04 - 14/04). Er wordt dus niet in de weekends gespeeld,

B.

C.

D.
E.

evenmin op kerstdag, nieuwjaarsdag en paasmaandag.
Uitzonderingen worden aangevraagd bij de Volley VlaanderenJeugdcommissie.
De toernooien worden gespeeld met een vooraf bepaald
wedstrijdschema. Aanvang van de toernooien: ten vroegste 09.00 u. Laatste
wedstrijd ten laatste 18.00 u. Zorg ervoor als organiserende club dat jullie
zaal 1 uur op voorhand beschikbaar is.
Een forfait voor één periode, of voor een kwalificatietoernooi of voor een
manche (zie later), impliceert een algemeen forfait voor de rest van het
seizoen. Een forfait in een kwalificatietoernooi of manche van de
paasvakantie impliceert dat de club een extra boete zal betalen. Zie artikel 24.
Toernooischema’s kunnen na een forfait aangepast worden door de
verantwoordelijken van dit toernooi in het schema waar forfait plaatsvindt.
Na de toernooien zullen de programma’s aangepast worden binnen de week,
na die periode zullen de clubs een mail ontvangen om het toernooischema na
te kijken. Na deze periode is het schema definitief voor het volgende toernooi.

07. Bij méér dan 8 ingeschreven ploegen in een categorie, wordt een toernooi, binnen
dezelfde vakantieperiode, over twee dagen gespreid:

Dag 1:
twee of meerdere kwalificatietoernooien (voor alle ploegen)
met maximum 8 ploegen per kwalificatietoernooi. Vanaf toernooi
kerstvakantie kan dit ook maar één kwalificatietoernooi zijn.
een manche.

Dag 2:
o
Een manche is een toernooi van x aantal "beste ploegen" uit de
kwalificatietoernooien en vanaf de kerstvakantie nog aangevuld met
y "rechtstreeks geplaatste ploegen".
 "beste ploegen" :
zijn die ploegen die zich op de kwalificatietoernooien
gekwalificeerd hebben voor de nog vrije plaatsen in de
manche.
 De "rechtstreeks geplaatste ploegen" (enkel van toepassing
vanaf het kerst- en paastoernooi).
Zijn die ploegen die op basis van hun totale rangschikking
in de vorige kwalificatietoernooien of manche(s) niet
moeten deelnemen aan de kwalificatietoernooien en dus
rechtstreeks geplaatst zijn voor de manche.

Puntenverdeling en Ranking
 Deelname aan de kwalificatiewedstrijden en/of manches levert punten op voor
het totale klassement.
 Winnaar van de wedstrijd met 2-0 of 2-1 krijgt 2 punten.
 Verliezer van de wedstrijd krijgt 1 punt bij 1-2 verlies en 0 punten bij 0-2
verlies.
 Bij gelijke punten telt het quotiënt van het aantal gewonnen sets tav het aantal
verloren sets (van al de gespeelde wedstrijden).
 Wanneer deze quotiënt bij 2 ploegen gelijk is, dan telt de uitslag van de
onderlinge wedstrijd.









Wanneer deze quotiënt bij 3 ploegen gelijk is, telt het quotiënt
van het aantal gewonnen sets tav het aantal verloren sets van de
3 ploegen in de onderlinge wedstrijden.
Wanneer dit nog gelijk is, telt het quotiënt van het aantal gewonnen
punten tav het aantal verloren punten van de 3 ploegen in de onderlinge
wedstrijden.
Wanneer hierdoor een ploeg afvalt en er 2 ploegen overblijven telt resultaat
van onderlinge wedstrijd van beide ploegen.
Er wordt per periode (herfst-, kerst- en paas-) een algemene ranking gemaakt
over de kwalificatietoernooien en de manches heen. Er kunnen dus meerdere
ploegen eenzelfde ranking krijgen (vanwege meerdere kwalificatietoernooien).
Verdeling punten:
o 1ste plaats: 100 punten
o 2de plaats: 80 punten
o 3de plaats: 70 punten
o 4de plaats: 60 punten
o 5de plaats: 50 punten
o 6de plaats: 45 punten
o 7de plaats: 40 punten
o 8ste plaats: 35 punten
o 9de plaats: 30 punten
o 10de plaats: 25 punten
o 11de plaats: 20 punten
o 12de plaats: 15 punten
o 13de plaats: 10 punten
o 14de plaats: 5 punten
o 15de plaats: 1 punt
o overige:
0 punten
Bij een forfait in één van de toernooien, wordt de ploeg uit de hele VJCL
gehaald en valt deze ploeg op 0 punten terug.

08. Klassementen
 Na elk toernooi (in herfst-, kerst- en paasperiode) wordt een tussenklassement
gemaakt.
 Alle ploegen spelen met herfst de kwalificatietoernooien! Sommige ploegen
gaan door naar de herfstmanche!
Op basis van deze uitslagen (kwalificaties en manche) wordt een totaalranking
gemaakt wat meteen ook het tussenklassement is.
 Na het herfsttoernooi is het tussenklassement dus gelijk aan de ranking na de
kwalificaties en manche van de herfst.
o Op basis hiervan gaan sommige ploegen rechtstreeks naar de
kerstmache.
o De andere ploegen kunnen zich terugplaatsen voor de kerstmanche via
de kwalificatietoernooi(en) met kerst.
 Na het kersttoernooi (kwalificaties en manche) is het tussenklassement de
som van de rankings van herfst en kerst.
 Op basis hiervan gaan sommige ploegen rechtstreeks naar de
paasmanche.
 De andere ploegen kunnen zich terugplaatsen voor de paasmanche
via de paaskwalificatietoernooi(en).
 Na het paastoernooi (kwalificaties en manche) is het eindklassement bekend.
Dit is de som van de rankings van herfst-, kerst- en paasperiodes.
 De ploeg met het hoogste aantal punten in het totaalklassement is de winnaar
in zijn categorie van de Vlaams Jeugd Champions League!

Bij gelijkheid van punten wint de ploeg die het beste
scoort wanneer je de behaalde rankings optelt (minimaal
totaal).
 Is deze som nog gelijk, dan wordt de ranking van het laatste
toernooi genomen.
 De winnaar van de Vlaams Jeugd Champions League krijgt het ticket voor
deelname aan het nationaal Jeugd Kampioenschap.
09. Voorbeelden klassementen


o

Voorbeeld 1: verschillend puntentotaal
 Ploeg A wordt met herfst 1ste (100 punten), met kerst 2de (80 punten)
en met Pasen 1ste (100 punten) en haalt dus in totaal 280 punten
 Ploeg B wordt met herfst 2de (80 punten), met kerst 1ste (100 punten)
en met Pasen 2de (80 punten) en haalt dus in totaal 260 punten
 Ploeg A wint, want heeft meer punten!

o

Voorbeeld 2: gelijke punten -> beste score rankings doorslaggevend
 Ploeg A wordt met herfst 4de (60 punten), met kerst 1ste (100 punten)
en met Pasen 1ste (100 punten) en haalt dus in totaal 260 punten
 Ploeg B wordt met herfst 1ste (100 punten), met kerst 2de (80 punten)
en met Pasen 2de (80 punten) en haalt dus in totaal 260 punten
 Beide ploegen hebben 260 punten. Dan worden hun rankings
opgeteld:
• Ploeg A: 4+1+1= 6 (4de plaats + 1ste plaats + 1ste plaats)
• Ploeg B: 1+2+2= 5 (1ste plaats + 2de plaats + 2de plaats)
• Dit wil zeggen dat Ploeg B-eindwinnaar is want 5 is kleiner dan
6
o Beste score rankings!

o

Voorbeeld 3: gelijke punten, gelijke score rankings ->laatste toernooi
doorslaggevend
 Ploeg A wordt met herfst 4de (60 punten), met kerst 1ste (100 punten)
en met Pasen 2de (80 punten) en haalt dus in totaal 240 punten
 Ploeg B wordt met herfst 2de (80 punten), met kerst 4de (60 punten) en
met Pasen 1ste (100 punten) en haalt dus in totaal 240 punten
 Beide ploegen hebben 240 punten. Dan worden hun rankings
opgeteld:
• Ploeg A: 4+1+2= 7 (4de plaats + 1ste plaats + 2de plaats)
• Ploeg B: 2+4+1= 7 (2de plaats + 4de plaats + 1ste plaats)
• Beide ploegen halen de som van 7 in de rankings (dus ook
gelijk!)
• Ploeg B is eindwinnaar want in dit geval (bij gelijkheid punten
en gelijkheid ranking) zal de ranking van het laatste toernooi de
doorslag geven!
• Ploeg B eindigde eerste met laatste toernooi en Ploeg A eindigde
2de.

10. Drie voorbeelden van toernooistructuur en opmaken van rangschikking:
• In een bepaalde leeftijdscategorie: 7 ploegen ingeschreven:
o Herfstvakantie: 1 manche van 7 ploegen
 Er wordt een rangschikking gemaakt op basis van punten.
o Kerstvakantie: 1 manche van 7 ploegen

Op het einde van de kerstvakantie wordt een
rangschikking gemaakt op basis van de behaalde
punten in de 2 manches.
Paasvakantie: 1 manche van 7 ploegen.
 Op het einde van de paasvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in alle wedstrijden van de manches. De
ploeg met de meeste punten is de Vlaamse Jeugd
Champions League-winnaar.


o

•

•

In een bepaalde leeftijdscategorie: 13 ploegen ingeschreven:
o Herfstvakantie:
 2 kwalificatietoernooien, het ene met 6, het andere met 7
ploegen. Na deze kwalificatietoernooien wordt een
rangschikking opgemaakt. De beste 6 (= de beste 3 van elk
toernooi) gaan naar de manche.
 1 manche met de beste 6 uit de kwalificatietoernooien. Uit
deze manche gaan de 5 best gerangschikten direct naar de
volgende manche in de kerstvakantie. De 6de gerangschikte
van deze manche speelt, samen met de andere 7 ploegen die
geen manche gespeeld hebben in deze herfstvakantie, het
kwalificatietoernooi in de kerstvakantie.
 Op het einde van de herfstvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in de kwalificatiewedstrijden en de
wedstrijden van de manche.
o

Kerstvakantie:
 1 kwalificatietoernooi met 8 ploegen: de 7 'minst goed
gerangschikten' (deze komen uit de vorige 2
kwalificatietoernooien van de herfstvakantie) aangevuld met
de laatste van de manche uit de herfstvakantie.
 1 manche met 8 ploegen: de eerste 5 van de manche uit de
herfstvakantie aangevuld met de 3 best gerangschikten uit het
kwalificatietoernooi van deze kerstvakantie.
Na dit toernooi wordt een rangschikking gemaakt over alle
gespeelde wedstrijden.
 Op het einde van de kerstvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in alle kwalificatiewedstrijden en alle
wedstrijden van de manches.

o

Paasvakantie:
 1 kwalificatietoernooi met 8 ploegen: de 8 zwakste ploegen uit
de totale rangschikking.
 1 manche met 8 ploegen: de 5 hoogst geplaatsten van de
totale rangschikking + de beste 3 uit het kwalificatietoernooi
van de paasvakantie.
 Op het einde van de paasvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in alle kwalificatiewedstrijden en alle
wedstrijden van de manches. De ploeg met de meeste punten
is Vlaamse Jeugd Champions League-winnaar.

In een bepaalde leeftijdscategorie: 21 ploegen ingeschreven:

o

Herfstvakantie:
 3 kwalificatietoernooien, drie toernooien van elk 7
ploegen.
Na deze kwalificatietoernooien wordt een rangschikking
opgemaakt. De beste 6 (= de beste 2 van elk toernooi) gaan
naar de manche.
 1 manche met de beste 6. Uit deze manche gaan de 2 best
geplaatsten naar de volgende manche in de kerstvakantie. De
3de, 4de, 5de en 6de gerangschikten van deze manche spelen,
samen met de 15 andere ploegen die geen manche gespeeld
hebben in de herfstvakantie, de kwalificatietoernooien in de
kerstvakantie.
 Op het einde van de herfstvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in de kwalificatiewedstrijden en de
wedstrijden van de manche.

o

Kerstvakantie:
 3 kwalificatietoernooien met respectievelijk 7, 6 en 6 ploegen:
dit zijn de 15 laagst gerangschikten uit de herfstvakantie én
de 4 laagst gerangschikten uit de herfstmanche.
 1 manche met 8 ploegen: de eerste 2 van de manche uit de
herfstvakantie aangevuld met de 6 'besten' uit de
kwalificatietoernooien van deze kerstvakantie.
 Op het einde van de kerstvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in alle kwalificatiewedstrijden en alle
wedstrijden van de manches.

o

Paasvakantie:
 3 kwalificatietoernooien met respectievelijk 7, 6 en 6 ploegen:
dit zijn de 19 laagst gerangschikte uit de totale rangschikking.
 1 manche met 8 ploegen: de eerste 2 van de totale
rangschikking + de 6 'besten' uit de kwalificatietoernooien van
de paasvakantie.
 Op het einde van de paasvakantie wordt er weer een
rangschikking gemaakt van alle ploegen, op basis van de
behaalde punten in alle kwalificatiewedstrijden en alle
wedstrijden van de manches. De ploeg met de meeste punten
is Vlaamse Jeugd Champions League-winnaar.

11. Inschrijvingen:
 De inschrijving dient online te gebeuren via de clubadministratie op de Volley
Vlaanderen-website, uiterlijk op dinsdag 31 Mei 2022 om 23u59 en de
inschrijving is gratis.


Elke club die inschrijft moet kunnen beschikken over een sportzaal met
3 gehomologeerde terreinen op de weekdagen van de drie vakantieperiodes.
We streven naar de geldende homologatie die van toepassing is voor Promo
1 senioren in de desbetreffende provincie. Wanneer de zaal toch niet voldoet
volgens de Vlaamse Jeugd Champions League-organisatie (bvb. Voor een
U19-, U17-, U15-leeftijdscategorie), zal de organiserende club het toernooi in
een andere zaal moeten gebruiken. Verder zal de Vlaamse Jeugd Champions
League-organisatie zoveel mogelijk proberen rekening houden met de
wensen van de club. Zie het online-inschrijvingsformulier.



Een club kan per geslacht en per leeftijdscategorie maximum één
ploeg inschrijven.



De lijst van ingeschreven ploegen wordt gepubliceerd op de website.



De club dient telefonisch en per mail bereikbaar te zijn opdat organisatorisch
elke maatregel binnen een redelijke termijn kan worden geregeld.

12. Door haar inschrijving aanvaardt de club het reglement met inbegrip van
beslissingen door de Volley Vlaanderen Jeugdcommissie getroffen in verband met
de organisatie en het verloop van dit kampioenschap. Deze beslissingen zijn
onherroepelijk.
Op basis van het aantal inschrijvingen worden alle datums van
kwalificatietoernooien en eventuele manches vastgelegd. Op maandag 20 juni 2022
wordt het volledige programma naar alle ingeschreven clubs doorgestuurd. Ook de
toernooiformules, -schema's en puntentelling zullen dan gedetailleerd worden
meegegeven. De clubs krijgen vervolgens een week tijd om alles te controleren en
op maandag 27 juni 2022 wordt alles definitief vastgelegd.
13. Wie gaat naar de Nationale Jeugdkampioenschappen in mei 2023?
 De winnaar van de Vlaamse Jeugd Champions League per geslacht en per
categorie (U19, U17, U15, U13,U11) is de ploeg met het meest aantal punten
over de drie toernooien heen. Deze neemt als 1ste Volley Vlaanderenvertegenwoordiger deel aan de Nationale Jeugdkampioenschappen.
 De winnaar Volley Vlaanderen-jeugdeindronden (provinciale kampioenen en
provinciale bekers) per geslacht en per categorie (U19, U17, U15, U13,U11)
neemt als 2de Volley Vlaanderen-vertegenwoordiger deel aan de Nationale
Jeugdkampioenschappen.
 Wanneer de winnaar van de VJCL ook winnaar is op de VV-Jeugdeindronde
(beker/kampioen) zal de tweede uit die VV-Jeugdeindronde (beker/kampioen)
de Supercup spelen tegen de winnaar van de andere VV-Jeugdeindronde
(kampioen /beker).
14. Vereiste documenten.
 Om effectief aan dit kampioenschap te kunnen deelnemen, dienen de
deelnemers (vermeld op de spelerslijst, zie verder) in het bezit te zijn van een
door het secretariaat afgeleverde lidkaart voor het lopende seizoen. Voor
coaching vanaf U11 is J-licentie verplicht. Voor alle info rond Coachlicenties
verwijzen we naar website Volley Vlaanderen Reglement coachlicentie

2022-2023.



Bij het ontbreken van een lidkaart mag er wel gespeeld worden op vertoon
van ofwel de identiteitskaart, rijbewijs en/of 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 geen 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

15. De wedstrijden in de Manche worden geleid door :
 Bij U19 jongens : door 2 scheidsrechters
 Bij U17 jongens : door 2 scheidsrechters
 Bij U19 meisjes : door 2 scheidsrechters
 Bij U17 meisjes : door 2 scheidsrechters
 Alle andere categorieën zowel kwalificaties en manche: door 1
scheidsrechter, alsook de kwalificaties bij U17 en U19 jongens en meisjes.
Verplaatsingskosten: het bedrag per afgelegde km wordt door FOD-financiën bepaald
op 1 juli van het betrokken sportjaar. Het toe te passen bedrag zal via de website VV
meegedeeld worden aan alle clubs spelende in de Nationale en de Landelijke
competities VV.
16. Betalingen scheidsrechters en clubs VJCHL 22-23:
De onkostennota voor de scheidsrechters zal individueel worden opgemaakt.
De clubs moeten geen cash geld meer meebrengen naar de toernooien.
Volley Vlaanderen zal 2x pers seizoen factureren, dit eind December 2022 en eind April
2023.Dit zijn forfaitaire bedragen berekend op de laatste twee seizoenen van VJCHL.
De teams van uw club die ingeschreven zijn bij U11 en U13 zullen per toernooi en per team
het bedrag worden aangerekend van 70 Euro.
De teams van uw club die ingeschreven zijn bij U15-U17-U19 zullen per toernooi en per
team dat deelneemt het bedrag worden aangerekend van 90 Euro.

betalingen scheidsrechters en toernooiverantwoordelijke VJCHL 22-23:
De onkostennota wordt individueel opgemaakt en elke provincie stuurt alle onkostennota’s
door. elektronisch naar Danny Lyssens de verantwoordelijke VJCHL naar volgend
mailadres:danny.lyssens7@telenet.be.Wanneer deze zijn binnengekomen bij Danny en
gecontroleerd zijn stuurt hij deze door naar Volley Vlaanderen
Binnen de 30 dagen zal Volley Vlaanderen de betalingen hiervan uitvoeren.
17. De organiserende club zorgt voor een degelijk middagmaal en Vijf drankjes voor de
scheidsrechters.
18. Elke ploeg ontvangt één spelerslijst, in te vullen voor de ganse duur van het
toernooi. Deze spelerslijst (te vinden op de Volley Vlaanderen-website) mag ook
vooraf door de club zelf ingevuld en meegebracht worden naar het toernooi. Het
aantal op te geven spelers voor de volledige dag is:
14 spelers en dat afhankelijk van het aantal ingeschreven spelers en zoveel spelers
als libero moeten aangeduid worden per wedstrijdgenoteerd. De ingevulde lijst
samen met de vereiste documenten moet uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de
eerste wedstrijd van de betrokken ploeg aan de toernooiverantwoordelijke
afgegeven worden, teneinde de controle te kunnen uitvoeren. Enkel aanwezige
personen mogen op dit blad voorkomen. Controle van de aanwezigen op de
spelerslijst wordt uitgevoerd door de toernooiverantwoordelijke samen met de
scheidsrechters.

19. Indien er leden later aankomen kunnen ze alsnog toegevoegd worden,
doch ze dienen zich bij de toernooiverantwoordelijke aan te melden in het
bezit van de nodige documenten. Zij kunnen echter slechts deelnemen vanaf
de volgende wedstrijd.
20. De toernooiverantwoordelijke noteert iedere afwijking in verband met de
ontbrekende documenten op de spelerslijst zodat de sancties voorzien in de Volley
Vlaanderen-boetelijst kunnen toegepast worden.
21. Voor iedere wedstrijd wordt een vereenvoudigd wedstrijdblad bijgehouden door de
scheidsrechter. De gezamenlijke resultaten van alle wedstrijden worden gedurende
het toernooi door de toernooiverantwoordelijke bijgehouden; nog dezelfde dag,
onmiddellijk na het toernooi, stuurt hij de resultaten door volgens de Volley
Vlaanderen procedures.
Alle resultaten van de dag staan vanaf 20.30 u. op de Volley Vlaanderen-site.
22. De Volley Vlaanderen-boetelijst is van toepassing met volgende aanpassingen:
 Forfait na inschrijving tot 15 september 2022: 150,00 euro
 Vanaf 16 september 2022: verwittigd forfait voor een toernooi tot één week
ervoor (kwalificatie of manche): 250,00 euro.
 Verwittigd forfait één week vóór een toernooi (kwalificatie of manche):
350,00 euro.
 Niet verwittigd forfait (d.i. binnen de week er voor): 500,00 euro.
 Verwittigd of niet verwittigd forfait in de paasvakantie: een extra van
150,00 euro.
 Forfait per wedstrijd, al of niet uitgesproken door plaatselijke jury: 50,00 euro.
 Een forfait impliceert meteen de uitsluiting tot deelname aan de volgende
toernooien (over de 3 periodes heen).
 Een verwittigd forfait houdt in dat er zowel gemaild als getelefoneerd wordt
naar de VJCL-verantwoordelijke Danny Lyssens. Indien één van beide niet
gebeurt, wordt dit beschouwd als een niet verwittigd forfait.
 Boeking en facturatie wordt via het Volley Vlaanderen-secretariaat geregeld.
23. Aanduidingen officiëlen.
 De toernooiverantwoordelijke wordt aangeduid door de bovenlokale
vereniging van de provincie waar het toernooi plaats heeft.
i. Deze persoon kan op dit toernooi niet actief zijn als scheidsrechter,
evenmin als coach.
ii. Deze persoon heeft de algemene leiding van het desbetreffend
toernooi.
iii.
Deze persoon houdt de resultaten bij op het document bezorgd door
de Vlaamse Jeugd Champions League-organisatie.
 De scheidsrechters worden aangeduid door het provinciale comité van de
provincie waar het toernooi plaats heeft. De provinciale
scheidsrechterscommissies kunnen beroep doen op provinciale en/of federale
scheidsrechters.
 Eén van de aangeduide scheidsrechters is hoofdscheidsrechter. Deze
persoon wordt bepaald door de provinciale scheidsrechterscommissies.
 De hoofdscheidsrechter zorgt voor de taakverdeling van de scheidsrechters.
24. Jury’s:
A. De dag zelf:

iv.

De toernooijury bestaat uit de toernooiverantwoordelijke
plus de aangeduide scheidsrechters. De
toernooiverantwoordelijke is de voorzitter.

B. Nadien:
o De Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury bestaat uit de secretarisgeneraal, de Volley Vlaanderen-verantwoordelijken van de competitie,
jeugd, scheidsrechters.
25. Bevoegdheden van de toernooijury
 De jury past de reglementering toe.
 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 Volley Vlaanderen, indien deze vaststellingen buiten de
bevoegdheden van de scheidsrechter vallen.
 Alle andere geschillen zullen ter plaatse onherroepelijk door de jury beslecht
worden.
 Beslissingen van de jury worden door alle partijen en instanties
gerespecteerd.
26. Vorderingen:
 De dag zelf: bij het vaststellen van een bepaalde inbreuk wordt de vordering
direct meegedeeld aan de voorzitter van de toernooijury. Bij het spelen van
een bepaalde wedstrijd ‘onder voorbehoud’ wordt de vordering onmiddellijk
behandeld na deze bewuste wedstrijd.
 Nadien: eventuele vorderingen worden per aangetekend schrijven gestuurd
naar de Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury, p/a Volley Vlaanderensecretariaat, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde, ten laatste de eerste werkdag
na het beëindigen van het betwiste toernooi. Wedstrijdverslagen opgesteld
door de scheidsrechters en verband houdend met tucht, worden
doorverwezen naar de Volley Vlaanderen-bondsparket. Bij behandeling door
de Volley Vlaanderen-tuchtraad kan de beslissing geen invloed hebben op de
door de toernooi-jury vastgelegde uitslag.
27. Het betreden van het speelterrein met schoeisel dat sporen nalaat op de vloer is
verboden. Het is tevens verboden met buitenschoeisel de vloer te betreden.
28. Het is verboden tijdens het verloop van de wedstrijden dranken in glas of glazen
flessen te verkopen en mee te nemen in de speelruimte (d.i. terrein, neutrale zone,
tribunes en staanplaatsen).
Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van wegwerpbekers of -verpakkingen voor
dranken verboden op evenementen.
De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven. Overheden mogen vanaf 1
januari 2020 op hun evenementen geen drank meer aanbieden in
wegwerpmateriaal. Zelfs niet als ze die terug inzamelen voor recyclage. Ook
binnen hun eigen werking mogen overheden geen dranken meer aanbieden in
wegwerpmateriaal.
Vermits de meeste sporthallen, die onze clubs gebruiken, eigendom zijn van of toch
een link hebben met de gemeenten en/of overheden is het opportuun hieraan
gevolg te geven.
Bovendien helpen we hierdoor ons milieu meer ‘plastic-vrij’ te maken.

Met onmiddelijke ingang wordt de verplichting geschrapt om bij
wedstrijden de ploegen te voorzien van plastic flessen water zoals
aangegeven in CR Volley Vlaanderen/CR Volley Belgium art.4.2. (RvB VV…,
RvB VB …)
De ploegen worden gevraagd zichzelf te voorzien van de nodige (herbruikbare)
drinkflessen.
Eventueel recycleerbaar leeggoed dient door de ploegen zelf terug meegenomen te
worden.
29. De inkom is altijd gratis.
30. "Tegen een beslissing van de jury kan elke betrokken partij klacht indienen zoals
voorzien is in het juridisch reglement Volley Vlaanderen (hfst. 4), eventueel met
toepassing van de voorziene spoedprocedure (hfst. 7). Volley Vlaanderen noch de
inrichters kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of
diefstallen.
31. Strafpunten voor wangedrag in de Vlaamse Jeugd Champions League:


Alle sancties voor wangedrag van spelers, coaches, hulpcoaches of
verzorgers, door de scheidsrechter opgelegd tijdens het toernooi, worden
ingeschreven door de hoofdscheidsrechter.



Een rode kaart geldt voor twee strafpunten en een gele en rode kaart in één
hand voor drie strafpunten én uitwijzing in de betrokken set. Van zodra de
betrokkene, door samenstelling, vier strafpunten bereikt, wordt hij/zij voor de
volgende wedstrijd (op dit toernooi, of zo het de laatste wedstrijd betreft, op
het volgende toernooi) geschorst voor alle functies. Zo betrokkene in
hetzelfde competitiejaar na een schorsing ingevolge het behalen van vier
strafpunten opnieuw een rode kaart krijgt of wordt uitgewezen, telt dit telkens
voor vier strafpunten.



Bij een geel/rode kaart in twee handen wordt betrokkene uitgesloten voor de
wedstrijd en doorverwezen naar het bondsparket, die de strafmaatregel
bepaalt.



Een eventueel saldo van strafpunten blijft genoteerd op naam van de
betrokkene. De geboekte strafpunten vervallen twee jaar na de datum der
feiten.



Een schorsing wordt door de Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury
opgelegd voor het volgende toernooi na het bereiken van de vier strafpunten.
Als een speler op het einde van het seizoen vier strafpunten heeft bereikt,
wordt hij geschorst in het eerste toernooi van het nieuwe seizoen.



De Vlaamse Jeugd Champions Leaguejury verzendt de kennisgeving van de
schorsing aan de betrokkene en de club waarbij hij/zij is aangesloten.



Wanneer door onvoorziene omstandigheden de schorsing niet werd of kon
opgelegd worden volgens de hierboven bepaalde procedure, zal de Vlaamse
Jeugd Champions Leaguejury het geval voorleggen aan de Raad van Bestuur
Volley Vlaanderen die de schorsing dan soeverein bepaalt.



Belangrijke info:

Deelname opgeroepen spelers voor ploegen van de nationale selectie
De deelname van spelers die opgeroepen worden voor activiteiten van de nationale
selecties wordt als volgt geregeld:
$1. Bij een oproep moet een speler die deelneemt aan een VB- competitie verplicht
deelnemen aan de activiteiten van de teams van de nationale selectie. Door aansluiting bij
zijn vleugel geeft hij daartoe impliciet zijn akkoord
$2. Een club die deelneemt aan VB-wedstrijden waartoe een speler behoort, zal
hem vrijgeven voor de activiteiten van de teams van de nationale selectie onder de
voorwaarden bepaald door de RvB VV.
$3. Een speler die niet deelneemt aan de activiteiten van de teams van de nationale selectie
waarvoor hij is uitgenodigd, mag in de periode dat het representatieve team actief is niet
deelnemen aan volleybalactiviteiten. Hij is geschorst als speler en voor een officiële functie
behalve als voorzitter en secretaris
$4. Een deelname als speler aan een volleybalactiviteit die na advies van de
Jeugdcommissie VV en Topsport door de RvB VB wordt beschouwd als onrechtmatig
impliceert het forfaitverlies van zijn teams
Om aan de geselecteerden en hun ouders duidelijk te maken wat we verstaan onder iemand
die tot de selectie behoort gaan we de volgende procedure hanteren om misverstanden te
vermijden.
We roepen spelers op die te kennen geven zich engageren voor de werking van onze
selecties.
Hoe spelers en speelsters informeren:
Vanaf selectie pre youth worden de spelers en speelsters en hun ouders geïnformeerd over
wat we verstaan onder engagement voor selecties zowel mondeling als schriftelijk door de
hoofdcoach van het programma. Hieronder wat we hen zouden kunnen doorgeven:
Spelers en speelsters (met akkoord van hun ouders indien minderjarig) die willen deelnemen
aan de activiteiten van de nationale selecties en topsportschool geven aan dat ze ten alle
tijden prioriteit geven aan het programma van de selectie en ze zich engageren voor heel de
selectieperiode van een bepaalde selectie zowel tijdens het club seizoen als na
het clubseizoen (vakantieperiodes)
Wie zich niet engageert voor een bepaalde selectie wordt niet meer opgeroepen voor de
activiteiten van de selecties.
Wie na het geven van zijn of haar engagement voor een bepaalde selectie opgeroepen
wordt, maar het engagement niet meer nakomt kan tijdens de activiteiten van deze selectie
gedurende dat seizoen (seizoen selectie: november tot en met oktober) niet deelnemen aan
andere volleybal activiteiten conform het reglement.

