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IN GOED GEZELSCHAP 

Zoveel mogelijk Vlamingen in beweging zetten: dat is onze missie. Daarom 

begeleiden, ondersteunen en informeren we sportclubs zoals die van jou. Bij 

Sporta Team ben je in goed gezelschap! Want al meer dan 1300 sportclubs in 

Vlaanderen kozen ervoor om zich aan te sluiten. En daar hebben ze goede 

redenen voor. Ontdek ze hieronder!  

 

SPORTA TEAM: JULLIE DE SPORT, WIJ DE SUPPORT 

Sportclubs moeten kunnen focussen op sportplezier. Daarvan is Sporta Team 

sterk overtuigd. Daarom maken we het onze clubs zo comfortabel mogelijk. Met 

een eenvoudige administratie, een degelijke sportverzekering, persoonlijke 

clubondersteuning en  tal van voordelen krijgt je club een stevige boost! Wil jij 

ook meewerken aan een onweerstaanbaar sportaanbod voor jong en oud? 

Welkom bij Sporta Team! 
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HET GROTE GEHEEL 

SPORTA BEWEEGT MENSEN 

Sporta Team maakt deel uit van de grotere Sporta-familie. Sporta is een non-

profitorganisatie die Vlamingen aanmoedigt tot voldoende beweging. Het is 

immers een wetenschappelijk feit dat regelmatige activiteit de levenskwaliteit 

verbetert. In gezelschap is bewegen altijd leuker en daarom neemt Sporta 

initiatieven die mensen samen in beweging zetten. 

 

We fietsen… met duizenden wielertoeristen de Mont Ventoux op 

Mon Ventoux is een grootse beweegcampagne die recreatieve wielrenners acht 

maanden lang voorbereidt op een heroïsche beklimming van de mythische col. 

Sporta zorgt voor deskundige begeleiding met georganiseerde trainingsritten 

over heel België en regelmatige fiets- en gezondheidstips. Als apotheose is er de 

beklimming zelf, met professionele omkadering en een daverend slotfeest. 

Wanneer al die Ventoux-beklimmers het stalen ros nadien vaker van stal halen, 

is onze missie geslaagd! 

>>> www.monventoux.be 

 

We beleven… straffe jongerenkampen boordevol actie en avontuur 

De Sporta-kampen halen jongeren al decennialang uit hun zetel. Gelijk hebben 

ze, want of het nu knetterharde actie, speelse avonturen, creatieve uitspattingen 

of ontspannende ontdekkingsreizen zijn; onze supermonitoren maken van elk 

Sporta-kamp een superkamp voor alle leeftijden en interesses. 

>>> www.sportakampen.be 

 

We ontdekken… sport – en spelplezier op 2 Sporta Spots 

Met een centrum in de Kempen en een watersportparadijs in Maaseik baat 

Sporta twee absolute sporthotspots uit. Daar kunnen groepen die dat wensen 

zich onderdompelen in een zee van sport- en spelmogelijkheden voor jong en 

oud. Of je nu een sporthal wil huren of een sportieve uitstap of sportstage plant, 

op een Sporta Spot beweegt er altijd iets. 

>>> www.sportaspots.be 

 

http://www.monventoux.be/
http://www.sportakampen.be/
http://www.sportaspots.be/
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We ondersteunen… jouw sportactiviteit de klok rond 

Onze uitdaging? Zoveel mogelijk mensen veilig en verantwoord aan het sporten 

krijgen - in een club of individueel. Daarvoor bieden we je een flexibele 

sportverzekering tegen sportongevallen aan. Bovendien geven we tips, 

trainingsschema's en preventie-oefeningen, voor beginners en meer ervaren 

sporters. 

>>> www.zekersporten.be 

 

We sporten… op recreatief niveau in alle maten en vormen 

Sportclubs of georganiseerde events zijn de plaatsen bij uitstek waar je op een 

kwalitatieve manier kan sporten. Zij zijn gespecialiseerd in meerdere sporten en 

bieden die aan aan een heel diverse doelgroep. 

Sporta ondersteunt hen daarbij, zodat zij sporters nog beter kunnen helpen om 
hun ding te doen. 
>>> www.sportateam.be 

 

JOUW SPORTA-CONSULENT 

Heb je vragen of problemen? Ben je op zoek naar meer informatie? Neem dan 

vrijblijvend contact op met jouw persoonlijke Sporta-consulent. Voor jou is dat: 

 

Sporta-consulent volleybal 

 

Joyce Van Heyst 

Boomgaardstraat 22 bus 50 

2600 Berchem 

 

volleybal@sporta.be 

03 361 53 51 

 

  

http://www.sportateam.be/
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SPORTA TEAM GAAT VOOR KWALITEIT 

Naast het begeleiden, ondersteunen en informeren van sportclubs, lanceert 

Sporta Team allerlei initiatieven om mensen in de best mogelijke 

omstandigheden te laten sporten. Daarbij focussen we op volgende 

speerpunten: 

Sport voor iedereen Multisport 

Geeft jouw sportclub kansen aan 

iedereen? En wil jij mee drempels 

wegwerken voor sporters in een 

maatschappelijk kwetsbare positie? 

Dan staat Sporta Team klaar voor jou. 

Samen maken we sporten toegankelijk 

voor iedereen. 

 

>>> www.sportavooriedereen.be 

Werk jij mee aan een veelzijdige 

sportbeleving? Bijvoorbeeld door 

multisport aan te bieden voor kinderen. 

Of simpelweg doordat je sportclub 

meerdere sporten in petto heeft voor jong 

en oud? Dan krijg je een stevig duwtje in 

de rug van Sporta Team. 

>>>  www.sportateam.be/multi-sporten 

 

 

Gezond sporten Ethisch sporten 

Sporten is gezond: dat weten we 

allemaal. Toch kan het een keertje fout 

gaan, zeker als je sport zonder kennis 

van zaken. Laat je niet vangen en reken 

op Sporta Team voor advies en 

begeleiding. Want gezond sporten is 

verantwoord sporten. 

 

>>>www.sportateam.be/gezond-

sporten 

Sporten draait om gezond en gezellig 

bezig zijn, met respect voor iedere 

sporter. Draagt ook jouw sportclub die 

boodschap uit? En kies je voor fair play 

boven alles? Dan is Sporta Team dé 

partner voor jou. 

 

 

>>>www.sportateam.be/ethisch-sporten 

 

 

http://www.sportateam.be/multi-sporten


7 
 

Bijscholingen Voor je sporttak 

De sportwereld staat niet stil. Ook de 

manier waarop je sporters traint en 

begeleidt verandert. Wil jij je graag 

bijscholen als sporter, trainer of 

clubbestuurder? Sporta Team staat 

klaar voor jou. 

 

>>>www.sportateam.be/bijscholingen 

Sporten is vooral ontspannen. Daarom is 

een recreatief aanbod minstens zo 

belangrijk als de competitie. Van 

volleybal over tafeltennis tot zwemmen: 

Sporta Team helpt je met de uitbouw van 

een recreatief wedstrijdaanbod. 

 

>>>www.sportateam.be/sportaanbod 
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DEGELIJKE SPORTVERZEKERING 

GOED VERZEKERD 

Met de sportverzekering van Sporta Team sporten je clubleden goed verzekerd. 

De aansluiting en administratie verlopen digitaal: van zodra je een lid invoert in 

het online beheerprogramma ‘Mijn Beheer’, is dat lid verzekerd! 

Al je leden zijn verzekerd voor alle sportieve en niet-sportieve clubactiviteiten 

Je leden zijn verzekerd voor: 

- Lichamelijke ongevallen 

- Hartfalen en beroerte 

- Burgerlijke aansprakelijkheid 

- Rechtsbijstand 

- Wereldwijde dekking 

Tip: niet enkel je sportende leden verdienen een degelijke verzekering. Ook je 

trainers/lesgevers of vrijwilligers kan je als lid aansluiten. Zo zijn ook zij prima 

gedekt voor de activiteiten die ze uitoefenen in jouw club! 

SURPLUS 

Bovendien biedt de Sporta-verzekering een aantal extra’s t.o.v. een doorsnee 

polis: 

- Geen franchise: je krijgt alle kosten die in aanmerking komen 

terugbetaald, ook als het om kleinere bedragen gaat! 

- Individuele 24/7 sportverzekering: leden die buiten clubverband gaan 

joggen, wandelen, fietsen, zwemmen, fitnessen, rolschaatsen of yoga 

beoefenen zijn hiervoor via het Sporta-lidmaatschap de klok rond en 

wereldwijd verzekerd! 

- Stevige terugbetaling: ook voor niet-RIZIV-erkende medische kosten of als 

je schade hebt aan je bril (mits hoofdletsel) of gebitsprothese. 

- Geen kostenplafond: er is geen kostenplafond voor RIZIV-erkende 

prestaties na lichamelijke ongevallen, hartfalen of beroertes. 

- Looptijd ongevaldossier 3 jaar: i.p.v. de gebruikelijke 2 jaar 

 

DIVERSE EXTRA OPTIES 

Elk aangesloten lid geniet automatisch van bovenstaande verzekeringsdekking. 

Naast deze basisverzekering kan je club vrijblijvend intekenen op een aantal 
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bijkomende verzekeringsopties. Elke optie verzekert telkens een heel specifieke 

situatie, waar je als sportclub mee te maken kan krijgen. Hierop kan je club 

vrijblijvend in tekenen:   

Wervingsactiviteiten 

Zogeheten wervingsactiviteiten zijn 

gratis verzekerd. Als je er zo een 

organiseert, volstaat het om die via deze 

optie te melden. 

 

 Dagverzekering niet-leden  

Personen die geen clublid zijn, maar wel 

deelnemen of meehelpen aan een 

clubactiviteit kan je via deze optie 

verzekeren aan €2/pers. per dag. 

 

 

  

Verzekering lessenreeks – 4 maanden 

Als je een lessenreeks van beperkte duur 

organiseert, kan je de deelnemers voor 

een periode van 4 maanden verzekeren 

tijdens deze lessen. 

 Sportkampverzekering 

Ook als je een sportkamp organiseert, 

sluit je via deze optie een 

supervoordelige verzekering af. De prijs 

hangt af van het aantal 

kampdeelnemers. 

 

 

  

Evenementenverzekering 

Aangesloten clubs kunnen een 

uitermate voordelige verzekering krijgen 

als ze een sportevent organiseren. De 

prijs hangt af van de aard en het aantal 

deelnemers van het evenement. 

 Reisbijstand 

Bijstand aan personen en/of voertuigen. 

Aangeraden voor clubs die een 

buitenlandse uitstap in het vooruitzicht 

hebben. 

 

 

 

  

Brandverzekering 

Als je sportaccommodatie huurt of 

gebruikt en de verhuurder doet geen 

‘afstand van verhaal’ in de 

huurovereenkomst, is deze optie aan te 

raden. 

 Contractuele aansprakelijkheid  

Verzekering tegen de contractuele 

aansprakelijkheid die de club ten laste 

kan worden  gelegd bij materiële schade. 

Aangeraden als je accommodatie huurt. 
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Bestuurdersaansprakelijkheid vzw’s 

Als je club een vzw is, personeelsleden in 

dienst heeft en/of onroerend goed in 

eigendom heeft, kan je via deze optie je 

bestuurders beschermen tegen 

accidentele bestuurdersfouten. 

 Alle risico’s 

Bijkomende verzekering voor kostbare 

voorwerpen die je als club huurt, 

gebruikt of bezit. Alle goederen 

waarvoor je de optie aanvraagt, zijn 

verzekerd voor schade, eventueel verlies 

of diefstal. 

 

DETAILS 

Alle waarborgen, polisdetails en uitgebreide info over de verzekeringsdekking en 

ongevalsaangifte vind je terug in onze verzekeringshandleiding.  

>>>www.sportateam.be/onze-sportverzekering 

>>>www.sportateam.be/bijkomende-opties 

>>>www.sportateam.be/wat-te-doen-bij-een-ongeval 

 

 

 

 

  

http://www.sportateam.be/onze-sportverzekering
http://www.sportateam.be/bijkomende-opties
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WERKGROEP VOLLEYBAL WEST-VLAANDEREN KWB 

Mensen met zin voor initiatief, met nieuwe en frisse ideeën die zich willen 

engageren om de werkgroep volleybal te versterken, zijn steeds van harte 

welkom. 

We willen onze volleybalcompetitie blijven versterken met nieuwe mensen en 

nieuwe initiatieven. Denk jij graag mee hoe we nieuwe ploegen kunnen 

aantrekken en ons bestaande ploegen kunnen verjongen? Dan ben je van harte 

welkom bij onze werkgroep. 

Bedankt aan onze huidige werkgroep voor het in goede banen leiden van onze 

competitie. Dankzij jullie kunnen onze ploegen wekelijks, zorgeloos, hun 

partijtje volleybal spelen. 

 

Bernard Dedeurwaerder 

Steuren Ambacht 23 

8860 Lendelede 

0475/91 71 52 

bernard.dedeurwaerder@skynet.be 

Staf Pynnaert 

Cauwestraat 13 

8850 Ardooie 

0476/27 90 65 

staf.pynnaert@myonline.be 

Tom Cappelle 

Kleine Ardooisestraat  38 

8800 Roeselare 

0474/41.35.06 

tom.cappelle@gmail.com 
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AANGESLOTEN VOLLEYBALCLUBS + SPORTHALLEN 

Arvo Voilleybalclub Ardooie 

De Ark Melkerijstraat 2 a 

8850 Ardooie 

KWB Volleybal Aarsele 

Sporthal Aarsele Schoolstraat 4/6 

8700 Tielt 

Volley Roeselare - Tielt 

Sport- en Eventhal Schiervelde Diksmuidsesteenweg 396 

8800 Roeselare 

Lendelede 

Steuren Ambacht Steuren Ambacht 2 

8860 Lendelede 

Vollic Lichtervelde 

Gemeentelijke Sporthal Lichtervelde Zandstraat 15 

8810 Lichtervelde 

KWB Pittem Volley 

Sportcentrum De Molen (De Ponte) Egemstraat 47 

8740 Pittem 

Oeselgem 

Sporthal Markegem (De Bul) Brouwerijstraat 21 

8720 Dentergem 

Kavos Volleybal Kachtem 

't SoK Hogestraat 15 

8870 Kachtem 

Rumbeke 

Sport- en Eventhal Schiervelde Diksmuidsesteenweg 396 

8800 Roeselare 

Polish Team 

Sport- en Eventhal Schiervelde Diksmuidsesteenweg 396 

8800 Roeselare 
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VOORWAARDEN DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN 

Sporta Team biedt aan zijn leden de mogelijkheid deel te nemen aan een 

volleybalcompetitie in de provincie West-Vlaanderen. Met het organiseren van 

deze competitie willen wij leden kansen bieden om hun favoriete sport uit te 

oefenen. De nadruk ligt evenwel op ontspanning en ontmoeting. 

De concrete organisatie van de volleybalcompetitie wordt waargenomen door 

de werkgroep volleybal West-Vlaanderen. Iedereen kan zich kandidaat stellen 

om deel uit te maken van deze werkgroep. 

INDIVIDUEEL 

Elke speler dient verplicht aangesloten en verzekerd te zijn bij Sporta Team. De 

speler mag maar op 1 spelerslijst voorkomen.   

Verplicht lidmaatschap Sporta Team 

Voor elke aansluiting (inclusief verzekering) betaalt men dan €11 per lid per 

jaar (vanaf 01/01/2023 - €12,00 per lid per jaar). Voor competitiespelers betaal 

je een extra bijdrage: 

- -18j = €4,5 per lid per jaar 

- +18j = €6 per lid per jaar 

Niet-spelers (coach, verzorgers, scheidsrechters, …) die op het wedstrijdblad 

ingeschreven zijn, moeten eveneens lid zijn.  

Procedure voor nieuwe leden 

Een aansluiting (inclusief verzekering) kan rechtstreeks voor nieuwe spelers 

tijdens de loop van het seizoen aangevraagd worden via ‘Mijn Beheer’ 

(mijnbeheer.sportateam.be). 

Leeftijd 

De minimumleeftijd is 16 jaar. Sporta Team beschouwt dit als 16 jaar worden 

tijdens het seizoen. 

ALS PLOEG 

Vooraf: Als PLOEG kan men inschrijven rechtstreeks via Sporta Team 

(volleybal@sporta.be) 

Verplicht inschrijvingsgeld 

Het jaarlijks inschrijvingsgeld bedraagt €20 per ploeg. 

Het eerste seizoen betalen nieuwe ploegen geen inschrijvingsgeld. 

file:///C:/Users/jvanheyst/Desktop/mijnbeheer.sportateam.be
mailto:volleybal@sporta.be
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Spelerslijst 

Ten laatste 1 week voor de start van het kwb-volleybalseizoen (een 

bekerwedstrijd wordt ook gezien als de start van het kwb-volleybalseizoen) 

moet de spelerslijst binnen zijn bij Bernard Dedeurwaerder en Sporta Team. Op 

de website van Sporta Team vind je het in te vullen formulier 

(https://sportateam.be/volleybal-west-vlaanderen-kwb). Indien de spelerslijst 

niet binnen is, worden alle gespeelde wedstrijden omgezet in forfait-verlies (-1 

in de puntentelling) tot de spelerslijst binnen is. De betrokken ploeg krijgt ook 

een boete van €3. De spelerslijst kan aangevuld worden tijdens het seizoen.  

Deze dient ondertekend te zijn door de ploegverantwoordelijke, die hiermee 

het lidmaatschap van de vernoemde spelers bevestigt en zich akkoord verklaart 

met de deelname van de ploeg. 

  

https://sportateam.be/volleybal-west-vlaanderen-kwb
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WEDSTRIJDREGLEMENT 

Verloop en organisatie competitie 

De meest recente speelkalenders zijn te downloaden op 

https://sportateam.be/volleybal-west-vlaanderen-kwb. 

DUBBELE LICENTIE 

Ploegen in moeilijkheden kunnen een beroep doen op twee extra spelers van 

een andere ploeg uit onze eigen competitie. Deze twee spelers moeten in ieder 

geval op voorhand worden kenbaar gemaakt via de spelerslijst. Er wordt op de 

spelerslijsten een aparte ruimte voorzien om deze spelers op te lijsten. Op deze 

manier kan Bernard die makkelijk opvolgen. Je mag enkel aanvullen van 4 of 5 

tot 6 spelers: 4+2 of 5+1 is mogelijk. 

Elke keer deze vreemde speler optreedt, moet dit duidelijk vermeld worden op 

het wedstrijdblad. Waar exact: onder opmerkingen. Op voorhand moet er 

(niets nieuw) geformuleerd worden wie er vreemde speler is op de spelerslijst! 

Dit zal worden gecheckt met de ingebrachte spelerslijst. 

Er mogen slechts wijzigingen worden aangebracht aan de spelerslijst (onder de 

sectie van dubbele licentie) tussen het einde van de heenronde en de start van 

de terugronde. Nieuwe spelers mogen uiteraard altijd worden aangevuld op de 

spelerslijst. 

Tijdens de competitie mag er een wijziging worden aangebracht aan deze 

sectie ‘dubbele licentie’ bij onvoorziene/uitzonderlijke omstandigheden 

(kwetsuren). Onder deze omstandigheden wordt er autonoom beslist door de 

werkgroep. 

Wanneer er een vreemde speler wordt aangegeven op het wedstrijdblad, maar 

niet staat opgenomen in de spelerslijst dan zal dit leiden tot forfait = 

wedstrijdvervalsing. 

Wanneer niet expliciet staat aangeduid dat er een vreemde speler meespeelt: 

€3 administratieve boete. 

In het begin van het seizoen, en in de tussenperiode, zullen alle ploegen op de 

hoogte gebracht worden van de namen van de vreemde spelers en ook bij 

welke ploegen ze meespelen. Dit wordt gemaild naar alle ploegen bij het begin 

van de competitie. 

https://sportateam.be/volleybal-west-vlaanderen-kwb
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De ploeg die een wedstrijd wint met 3-0 of 3-1 krijgt 3 punten, de verliezer 0 

punten. 

START VAN DE WEDSTRIJD 

Elke wedstrijd wordt in principe gespeeld op zondagmorgen om 10u. In overleg 

met de tegenstander kan eventueel uitgeweken worden naar een vrijdagavond 

of een ander startuur. 

FORFAIT 

Indien een ploeg 15 minuten na het voorziene aanvangsuur niet speelklaar op 

het terrein aanwezig is, staat dit gelijk met een forfait. Wanneer de ploeg 

binnen die 15 minuten toch komt opdagen, wordt hen een opwarming van 5 

minuten toegestaan. 

Indien valsheid in geschriften wordt vastgesteld, dan wordt de in overtreding 

zijnde ploeg bestraft met forfait. Indien samenspanning vastgesteld wordt, 

krijgen beide ploegen forfait. De boete voor forfait wordt eveneens toegepast 

en in het laatste geval ook voor beide ploegen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een verwittigd en niet-verwittigd 

forfait.  

Verwittigd FF: ten laatste op maandag (23.59u) vòòr het plaatsvinden van de 

wedstrijd: €3 administratiekost. Bernard wordt hiervan op de hoogte gebracht 

via e-mail, samen met de tegenpartij in cc. 

Niet-verwittigd forfait: forfaits die daarna worden aangevraagd leiden 

eveneens tot €3 administratiekost en 1 puntverlies. Bernard wordt hiervan op 

de hoogte gebracht via e-mail, samen met de tegenpartij in cc. 

VEREIST AANTAL SPELERS 

In principe moet iedere ploeg, bij aanvang van de wedstrijd, over 6 spelers 

beschikken. Indien één van de ploegen omwille van overmacht (= kwetsuren 

e.a.) slechts 5 spelers kan opstellen, MOET de wedstrijd starten. 

De wedstrijd starten met 4 spelers staat altijd gelijk met forfait van de 

desbetreffende ploeg. De desbetreffende ploeg krijgt ook een boete van €3 

(code FFW). Indien een ploeg tijdens de wedstrijd met 4 effectieve spelers 

komt te staan, worden de ontbrekende punten en sets aan de tegenstander 

gegeven waardoor deze laatste de wedstrijd wint. De reeds gewonnen sets 
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en/of punten van de onvolledig verklaarde ploeg worden wel behouden. Er 

wordt ook geen boete uitgeschreven. 

VOORGIFTEN 

Opstellen van dames 

Een dame die bij aanvang van de set, en gedurende de ganse set, op het veld 

staat, wordt beloond met 2 punten voorgift. Na de wiskundige berekening van 

het aantal punten voorgift en na eventuele compensatie wordt dit 

geplafonneerd tot maximum vier punten. 

Voorbeeld 

A-ploeg: 3 dames, B-ploeg 2 dames. De A-ploeg krijgt 6 punten voorgift, de B-

ploeg krijgt 4 punten voorgift. Het verschil komt op 2 punten voorgift voor de 

A-ploeg.  

De uitzondering van de libero als dame maakt eigenlijk niet uit. 

In de 5de set worden de punten gehalveerd. 

Voorbeeld 

A-ploeg: 2 dames, B-ploeg 1 dames. De A-ploeg krijgt 4 punten voorgift, de B-

ploeg krijgt 2 punten voorgift. Het verschil komt op 2 punten voorgift voor de 

A-ploeg. 

Voorbeeld 

A-ploeg: 4 dames, B-ploeg 1 dame. De A-ploeg krijgt 8 punten voorgift, de B-

ploeg krijgt 2 punten voorgift. Het verschil komt op 6 punten, maar wegens de 

plafonnering krijgt de A-ploeg slechts een voorgift van 4 punten. 

BEKERCOMPETITIE OF WINTERTORNOOI 

Geen beker in 2022-2023, maar een wintertornooi op 15/01/2023 waaraan alle 

ploegen moeten deelnemen. 

Een kwb-afdeling met 2 ploegen 

Wanneer een kwb-afdeling twee volleybalploegen heeft, mag elk van deze 

ploegen één of twee spelers aanduiden die zowel in de eerste als bij de tweede 

ploeg kan spelen. Deze spelers moeten echter wel voor de competitie bekend 

zijn bij de werkgroep. De andere spelers moeten het ganse jaar in dezelfde 

ploeg spelen. 
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Officiële spelers 

Officiële spelers mogen niet deelnemen aan de Sporta Team 

volleybalcompetitie. Zij mogen wel fungeren bijvoorbeeld als trainer. Indien de 

speler bij aanvang van de competitie officieel gestopt is met volleyballen, mag 

hij wel aantreden. Om dit tegen te gaan moet iedere ploeg zo snel mogelijk 

navragen of er nog spelers in zijn ploeg zijn die over een spelerslicentie 

beschikken. Indien dit het geval is moet de bewuste speler(speelster) zich 

wenden bij de secretaris van de club waarbij hij(zij) aangesloten is en de 

secretaris kan het statuut direct aanpassen. Bij discussies omtrent officiële 

spelers wordt bij de Volleybal Vlaanderen geïnformeerd of de genoemde speler 

aangesloten is. 

Officiële spelers tot en met de scholieren (maximum 16 jaar) mogen wel 

opgesteld worden met een maximum van 2 dergelijke spelers per ploeg. 

VERPLAATSEN VAN EEN WEDSTRIJD 

Alle officiële correspondentie verloopt via de ploegverantwoordelijke. 

Ploegen die een wedstrijd wensen te verplaatsen moeten dit via mail laten 

weten. Dit moet gebeuren volgens deze voorwaarden: 

- 14 dagen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum 

- E-mail naar Bernard (bernard.dedeurwaerder@skynet.be) en naar de 

tegenstander met de nieuwe datum. 

- De tegenstander stuurt ter bevestiging een mail terug naar Bernard 

(bernard.dedeurwaerder@skynet.be) en naar de ploeg die de wedstrijd 

wil verplaatsen. 

- Deze mail wordt geregistreerd, de verplaatste wedstrijd wordt op het 

volgende uitslagenblad vermeld. 

Verplaatsen van wedstrijden wanneer Bernard niet op de hoogte is = forfait 

voor de aanvragende ploeg + administratiekost van €3 en een verlies van 1 

punt. Als we niet kunnen achterhalen wie de aanvrager is, dan krijgen beide 

ploegen €3 boete en -1 punt. 

Het is de bedoeling dat er enkel nog verplaatsingen van wedstrijden gebeuren 

in geval van overmacht. Wordt verstaan onder overmacht: 

- sporthal onverwacht niet beschikbaar 

- verkiezingen gaan door in sporthal 

- dak is weg door hevige storm 
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- de sporthal staat onder water 

- … 

Een tekort aan spelers is geen overmacht. 

Indien er door het winterweer een algemene afgelasting wordt uitgeroepen, 

zullen de ploegverantwoordelijken hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Concreet zal Sporta Team op zaterdag, dag voor de desbetreffende wedstrijd, 

vóór 12u de ploegverantwoordelijke hiervan op de hoogte brengen. 

Er mogen geen matchen meer uitgesteld worden tot na de laatste speeldag. 

SCHEIDSRECHTER 

De thuisploeg moet zorgen voor de eerste scheidsrechter. De bezoekende 

ploeg mag een tweede scheidsrechter meebrengen. 

Indien de speelster/speler uitgesloten wordt (gele kaart in de ene hand en rode 

kaart in de andere hand) wordt er een verslag opgesteld door de 

scheidsrechter en voorgebracht voor de voorzitter van de werkgroep. Na dit 

komt het voor een commissie in het algemeen secretariaat van Sporta Team. 

Een vermaning kan worden vertaald als een opmerking naar een speler toe in 

de zin van: “dat wil ik niet meer zien gebeuren”. Een vermaning moet tevens op 

het wedstrijdblad komen. Wanneer een speler wordt uitgesloten dient hij/zij 

meteen de speelruimte te verlaten. De scheidsrechter is gemachtigd 

vermaningen te geven. Twee vermaningen hebben uitsluiting van 1 speeldag 

tot gevolg. 

Geel en rood in één hand betreft een uitwijzing: de speelster(speler) mag niet 

verder meer spelen voor die set en moet op de strafstoel gaan zitten. In de 

volgende set mag er weer gewoon meegespeeld worden, na een uitwijzing. 

Scheidsrechtersblad 

Het scheidsrechtersblad (wedstrijdblad) vind je op de website van Sporta Team 

https://sportateam.be/volleybal-west-vlaanderen-kwb. 

Voor de aanvang van de wedstrijd vult de scheidsrechter de namen van de 

spelers van beide ploegen in. Dit gebeurt aan de hand van de lidkaarten of het 

paspoort. Elke ploegverantwoordelijke overhandigt deze aan de scheidsrechter. 

Na het einde van de wedstrijd vult de scheidsrechter de uitslag, setstanden en 

de eventuele gekwetste spelers in. Het scheidsrechtersblad moet ook getekend 

worden door beide ploegverantwoordelijken. 

https://sportateam.be/volleybal-west-vlaanderen-kwb
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Gekwetste spelers moeten vermeld worden (+ de naam van getuigen van het 

ongeval). 

 

De uitslagen worden bezorgd per mail met in bijlage het wedstrijdblad (scan-

foto-…). Alle wedstrijdbladen moeten ten laatste op dinsdag 13u30 gestuurd 

worden naar Bernard (bernard.dedeurwaerder@skynet.be). 

 

Indien wedstrijdblad niet binnen leidt dit tot een boete WN van €6. 

Wanneer het wedstrijdblad niet binnen is, krijgen de bezoekers automatisch 5 

punten fairplay toegedeeld. 

Op het wedstrijdblad dient er ook een fair play score in gevuld te worden. De 

scheidsrechter geeft punten aan de bezoekende ploeg. Het niet invullen van de 

score van de fair play levert een boete op van 3 euro per keer. 

Te winnen punten: 

- 3-0: 3 punten voor de winnaar, 0 punten voor de verliezer 

- 3-1: 3 punten voor de winnaar, 0 punten voor de verliezer 

- 3-2: 2 punten voor de winnaar, 1 punt voor de verliezer 

- De ploeg die forfait geeft: -1 punt (uitgezonderd verwittigd FF), de 

andere krijgt 3 punten 

DALERS EN STIJGERS 

Aangezien we dit seizoen slechts werken met 1 reeks, is dit punt momenteel 

niet van toepassing. 

SPELREGLEMENT 

Ploegen die met twee libero’s wensen te spelen moeten minstens 8 spelers 

(speelsters) op het wedstrijdblad ingeschreven hebben. Door deze aanpassing 

komt ons reglement in lijn met de internationale spelregels. 

Een netaanraking is sowieso een netfout. 

Uitzonderingen op de algemene reglementen 

Er mag gestart worden met vijf (vier is forfait, door de werkgroep uit te 

spreken). 
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INDIENEN VAN EEN KLACHT 

- Alle klachten moeten genoteerd worden op het scheidsrechtersblad. 

Indien de klacht omtrent het opstellen van een officiële speler gaat, 

moet de naam van de speler + de vermoedelijke officiële ploeg waarbij 

hij speelt vermeld worden op het scheidsrechtersblad. 

- De ploegverantwoordelijke stuurt een schriftelijke bevestiging van de 

klacht naar de verantwoordelijke van de competitie:  

Sporta Team – Volleybal West-Vlaanderen KWB 

Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem 

volleybal@sporta.be. 

- Hierna komt de werkgroep in een buitengewone zitting bijeen en beslist 

of de klacht al dan niet gegrond is. 

- Indien de klacht gegrond is: 

Voor de klacht indienende ploeg: de wedstrijd wordt omgezet in een 3-0 

forfaitwinst en de waarborg wordt terug betaald. 

Voor de in overtreding zijnde ploeg: deze ploeg betaalt €25 boete en 

verliest de wedstrijd met 3-0 forfaitcijfers. 

- De werkgroep is ook gemachtigd om wedstrijden om te zetten in 

forfaitcijfers bij in overtreding zijnde ploegen, ook al is geen klacht 

ingediend. 

- Indien één van de betrokken partijen wenst in beroep te gaan tegen de 

genomen beslissing, dan moet dit beroep aangetekend worden bij 

FALOS-SPORT+ Nationaal. De beroepscommissie komt dan samen in 

Brussel. Er dient geen nieuwe waarborg meer gestort te worden. 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL 

We raden aan om bij elke wedstrijd een verzekeringsdocument bij de hand te 

hebben. 

Vermeld de nodige gegevens van het slachtoffer (naam, adres, 

telefoonnummer, …) op het scheidsrechtersblad. 

Geef met het slachtoffer van het aangifteformulier mee. Indien je er geen hebt, 

kun je deze via Mijn Beheer > Clubaccount > Verzekeringen > Nieuwe aangifte 

downloaden OF je kan het terugvinden op onze website 

https://sportateam.be/wat-te-doen-bij-een-ongeval. 

- Vul samen met het slachtoffer de voorzijde van het aangifteformulier in.  

mailto:volleybal@sporta.be
https://sportateam.be/wat-te-doen-bij-een-ongeval
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- Laat de arts die de blessure behandelt de achterzijde (geneeskundig 

getuigschrift) invullen. 

- Stuur het volledig ingevulde formulier (voor- en achterzijde) op naar 

Sporta-federatie vzw – Boomgaardstraat 22 bus 50 – 2600 Berchem of 

via e-mail naar verzekeringen@sporta.be. 

- Onze verzekeringsconsulent kijkt de gegevens na en keurt de aangifte 

goed of neemt contact met je op wanneer er nog gegevens nodig zijn.  

- Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer ontvangen een brief 

per mail of per post met de verdere stappen. 

- Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, 

ziekenhuis, … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten 

terug en maakt een verschilstaat op (kwijtschrift geneeskundige 

verstrekkingen). 

- Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten 

van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer 

en rekeningnummer). 

- Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer 

terug. 

  

mailto:verzekeringen@sporta.be
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BOETES 

Er zijn boetes vastgelegd indien ploegen zich niet aan afspraken houden en 

waardoor de opvolging van het volleybalseizoen bemoeilijkt wordt. 

BOETELIJST 

Afkorting Beschrijving € 

WN Wedstrijdblad niet tijdig binnen 6,00 

VW Verplaatsing wedstrijd onaangekondigd 3,00 

FFW Forfait voor een wedstrijd 3,00 

FPNI Fair play niet ingevuld 3,00 

UNB Uitslag niet binnen 3,00 

SPL Spelerslijst niet tijdig binnen 3,00 

FFS Forfait van een ploeg tijdens het seizoen  

voor de resterende wedstrijden 

25,00 

VWF Verwittigd forfait (voor maandag 23:59) 

Geen pnt verlies, wel boete FFW 

3;00 

NVF Niet verwittigd forfait (na maandag 23:59) 

Punt verlies EN boete FFW 

3,00 
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NOTITIES 
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Boomgaardstraat 22 bus 50 

2600 Berchem 

03/361 53 51 

volleybal@sporta.be 

www.sportateam.be/volleybal 

 


