
 

 

 
 

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN 

Om iedere ploeg binnen de volleybalcompetitie een fijne en aangename 
competitie te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat de onderstaande 
richtlijnen gekend zijn en nageleefd worden. Daarom willen wij vragen deze 
aandachtig door te nemen zodat iedereen op de hoogte is van de geldende 
regels en onaangename verrassingen (boetes, forfaits,…) vermeden worden. 
 
REGLEMENT 
Het volledige reglement van Sporta-volleybal Antwerpen (SIR) is terug te 
vinden op www.sportateam.be/volleybal-antwerpen.  
Hieronder een beknopte versie van de administratieve richtlijnen. 
 
KALENDER 
Op de website vind je de definitieve kalender. Kalenderwijzigingen die zich in de 
loop van het seizoen voordoen, zijn geldig als ze in de WM bevestigd werden. 
 
WEDSTRIJD 
De thuisploeg is verantwoordelijk voor: 

 het leveren van een terreinafgevaardigde (kapitein van de thuisploeg; 
+18 jaar) 

 het voorzien van twee reglementaire wedstrijdballen en vier 
inspeelballen voor de bezoekende ploeg 

 het opstellen van het net, scorebord, scheidsrechterstoel,… 
 een reglementaire meetlat met een cm-indeling over de volledige lengte 

(liefst minimum 2,50m). Je kan dit in orde brengen door een rolmeter 
van 3m te plakken of te nagelen op de bestaande meetlat. 

 een persoon die het scorebord kan bedienen (indien deze er niet is, kan 
de wedstrijd niet aanvangen) 

 het leveren van een verbandtas, indien er geen EHBO-kamer aanwezig is 
 het nodige te doen bij afwezigheid van de officieel aangeduide 

scheidsrechter opdat de wedstrijd toch tijdig kan aanvangen 
 
Wedstrijdbladen: Het wedstrijdblad (met opdruk VERSIE21) dat de thuisploeg 
ter beschikking moet stellen, vullen beide teams minimum 20 minuten vóór het 
officiële aanvangsuur in. De licentienummers moeten in numerieke volgorde 
(van laag naar hoog) in blok-hoofdletters en met blauwe of zwarte inkt 
geschreven zijn. De licentienummer, naam, voornaam en truitjesnummer van 
de eventuele 2de libero wordt vermeld in het vak ‘opmerkingen’. 

http://www.sportateam.be/volleybal-antwerpen


 

 

 
 

Opstellingsbriefjes: Sporta bezorgt elke club opstellingsbriefjes, die zij verplicht 
moet gebruiken. De thuisploeg stelt die briefjes aan de bezoekende ploeg ter 
beschikking. 
 
Scheidsrechter: Voor aanvang van de wedstrijd krijgt de scheidsrechter zijn 
wedstrijdvergoeding (€28,00) en verplaatsingsonkosten (€0,41/km) op discrete 
en zo gepast mogelijke manier overhandigd. Indien de scheidsrechter twee 
wedstrijden na elkaar moet leiden, wordt de verplaatsingsvergoeding verdeeld 
over de twee wedstrijden. De thuisploeg zal de scheidsrechter een voldoende 
gefrankeerde (priorpostzegel!) briefomslag geven.  
De scheidsrechter staat zelf in voor de verzending van het wedstrijdblad aan 
Sporta-federatie vzw afd. Volleybal. Komt het wedstrijdblad te laat toe dan valt 
deze inbreuk ten laste van de scheidsrechter. Betreft het een 
gelegenheidsscheidsrechter, dan zal de club waartoe de betrokkene behoort, 
beboet worden. 
 
Lidkaarten: Voor aanvang van de wedstrijd legt de afgevaardigde de lidkaarten 
van de spelers, al dan niet digitaal, voor aan de scheidsrechter.  
!Opgelet: Er worden vanaf het seizoen 2022-2023 geen fysieke lidkaarten meer 
gedrukt. 
Je kan: 

 via Mijn Beheer een A4 formulier met de lidkaarten downloaden en 
afdrukken en dit formulier voorleggen (bij voorkeur) 

 via Mijn Beheer de lidkaarten downloaden en digitaal voorleggen  
 
Betreden van de zalen:  Het is verboden om het speelgedeelte in de sportzalen 
te betreden met onaangepast schoeisel. In verscheidene sportzalen verbiedt de 
gemeentelijke overheid om de sportaccommodatie te gebruiken met schoenen 
waarmee men buiten heeft gelopen. Wij vragen om die richtlijnen correct te 
volgen en om bijzondere aandacht te schenken aan netheid van de 
kleedkamers en douches. Het is in ieders belang dat de aangestelde 
verantwoordelijken met zo weinig mogelijk moeilijkheden te kampen krijgen. 
Wij rekenen daarvoor op jullie steun en sportieve geest. 
 
Aanvang van de wedstrijden: De wedstrijden moeten aanvangen op het in de 
kalender voorziene aanvangsuur, tenzij het terrein door omstandigheden niet 
beschikbaar is. In dat laatste geval moet de wedstrijd zo vlug mogelijk starten. 
Wedstrijden die later aanvangen omdat beide ploegen of één van de betrokken 
ploegen onvolledig zijn, vallen onder de strikte toepassing van de 
spelreglementen van Sporta Team Volleybal Antwerpen. 



 

 

 
 

In een sporthal met meerdere terreinen dienen de wedstrijden gespeeld te 
worden op het terrein zoals vermeld in de kalender. 
 
Uitstel wedstrijd: Uitstel wordt enkel om gegronde redenen toegestaan, mits 
schriftelijke aanvraag van de secretaris van de club, welke minstens 7 dagen op 
voorhand moet toekomen op het Provinciaal Secretariaat. De schriftelijke 
aanvraag inclusief nieuwe datum, de goedkeuring van de tegenpartij en de 
goedkeuring van Sporta gebeurt via Mijn Beheer (menu: Volleybal Antwerpen). 
Bij uitstel wordt een forfaitair bedrag aan administratieve kosten aangerekend.  
 
Insturen van de uitslag: De uitslag(en) van een competitieweek en/of 
bekerronde moeten door de thuisploeg online doorgegeven worden via Mijn 
Beheer (menu: Volleybal Antwerpen) en dit telkens ten laatste voor 
zondagnamiddag 16u00 van de lopende competitieweek. De uitslagen van de 
wedstrijden die zondag na 16u00 nog bezig zijn of nog moeten starten, moeten 
ten laatste vóór maandagochtend 10u00 ingegeven worden. De thuisploeg van 
de wedstrijd waarvan niet tijdig een uitslag ontvangen werd, wordt beboet. 
 
RANGSCHIKKING 
De uitslagen worden (wekelijks) online verwerkt en samen met de aangepaste 
klassementen op de website www.sportateam.be/volleybal-antwerpen 
gepubliceerd. 
 
LEDEN/SPELERS 
Nieuwe leden aansluiten  
Nieuwe leden dienen via Mijn Beheer doorgegeven te worden. Dit doe je door 
in Mijn Beheer naar jouw club te gaan en dan naar het menu ‘leden’. Indien het 
lid wenst deel te nemen aan de wedstrijden, dient de clubverantwoordelijke 
naast de persoonsgegevens, een recente pasfoto te uploaden en onder 
‘competitie’ ‘ja’ aan te vinken. Nadat Sporta de aansluiting heeft goedgekeurd, 
kan de clubverantwoordelijke de lidkaart (met foto) downloaden uit Mijn 
Beheer. De speler ontvangt deze lidkaart (met foto) ook per mail. 
 

Speelgerechtigdheid  
Aangesloten competitiespelers zijn speelgerechtigd vanaf het moment dat zij 
een lidkaart met foto, al dan niet digitaal, kunnen voorleggen. Spelers met een 
lidkaart zonder foto zijn niet speelgerechtigd. 
 
 

http://www.sportateam.be/volleybal-antwerpen


 

 

 
 

KOSTEN/WAARBORG JURIDISCHE COMMISSIES 
Klachtencommissie: € 40,00 + verplaatsingskosten / waarborg € 25,00 
Beroepscommissie: € 50,00 + verplaatsingskosten  / waarborg € 50,00 
Cassatie: € 60,00 + verplaatsingskosten / waarborg € 75,00 


