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1. BEPALING 

 

Het KBVB richt elk jaar op het einde van het indoorseizoen een Nationaal 

Jeugdkampioenschap in, volgens de hieronder gegeven richtlijnen. 

 

 

 

2. ALGEMEENHEDEN 

 

2.1 De datum van de Nationale Jeugdkampioenschappen zal bepaald worden door de 

nationale ontmoetingscommissie in functie van het einde van het indoorseizoen en ter 

goedkeuring voorgelegd worden aan de RvB KBVBV  

2.2 De algemene leiding berust bij de nationale ontmoetingscommissie. 

2.3 De Nationale Jeugdkampioenschappen zijn voorbehouden voor volgende 

categorieën: 

2.3.1 U19 – Junioren jongens en meisjes 

2.3.2 U17 – Scholieren jongens en meisjes 

2.3.3 U15 – Kadetten jongens en meisjes 

2.3.4 U13 – Miniemen jongens en meisjes 

2.4 Per categorie kunnen er twee ploegen per vleugel deelnemen die door de vleugels 

zelf bepaald worden. 

2.5 Het KBVBV delegeert de inrichting van deze kampioenschappen aan haar vleugels 

volgens volgend schema: 

2.5.1 Onpare jaren: VVB-Volley Vlaanderen 

2.5.2 Pare jaren: AIF 

2.6 De inrichtende vleugel kan de inrichting zelf uitoefenen of uitbesteden aan een andere 

organisatie of club, waarbij onderstaande bepalingen dienen vervuld te worden. 

Vleugels kunnen bijkomende bepalingen opleggen na overleg met Nationale 

ontmoetingscommissie en goedkeuring door RvB KBVBV. 

2.7 De inrichtende vleugel is vrij om voor de inrichting een aanbesteding te doen, al dan 

niet met biedingen. 
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3. ORGANISATIE 

 

3.1 Algemeen 

 

3.1.1 Ten laatste op 01/01 van het jaar van inrichting deelt de desbetreffende 

vleugel de plaats en zaal mede waar de organisatie zal plaats vinden. 

3.1.2 De nationale homologatiecommissie dient de accommodaties te homologeren. 

Bij weigering van de accommodaties door de nationale homologatiecommissie 

dient binnen de maand na controle ofwel de nodige aanpassingen uitgevoerd 

zijn ofwel een andere plaats/zaal voorgesteld te worden door betreffende 

vleugel.  

 

3.2 Administratie 

 

3.2.1 De algemene administratie berust bij de nationale ontmoetingscommissie 

3.2.2 De administratie inzake eventuele aanbestedingen berust bij de inrichtende 

vleugel  

3.2.3 Van zodra plaats en zaal goedgekeurd zijn, worden deze via de sites van 

KBVBV, AIF en Volley Vlaanderen bekendgemaakt 

3.2.4 Ten laatste één week voor de organisatie worden door de vleugels de 

deelnemende ploegen medegedeeld aan de nationale ontmoetingscommissie. 

3.2.5 Ten laatste de maandag voor de organisatie worden de deelnemende ploegen 

en het wedstrijdschema door de nationale ontmoetingscommissie bezorgd aan 

de inrichters. 

3.2.6 Tevens zullen alsdan de deelnemende ploegen en wedstrijdschema 

gepubliceerd worden op de sites KBVBV, AIF en Volley Vlaanderen.   

 

3.3 Accommodatie 

 
3.3.1 Za(a)len met in totaal minimum vier terreinen: 

- 2 terreinen ( U19-U17) BBCBCBBBAAAB ( zie omschrijving in bijlage ) 
- 2 terreinen ( U15-U13) CBCBCBBBAAAB ( zie omschrijving in bijlage ) 
- Bij voorkeur binnen hetzelfde complex of ten hoogste 5 km van elkaar 

verwijderd 
3.3.2 Terreinen dienen speelklaar te zijn van 8.30u tot 22.00u. 
3.3.3 Voldoende zitplaatsen voorzien, minimum 50 per terrein. 
3.3.4 Per terrein min 2 kleedkamers met douches voor de ploegen  
3.3.5 Per zaal min 2 kleedkamers met douches voor de scheidsrechters. 
3.3.6 Lokaal in de nabijheid van de terreinen voor het secretariaat van minimum 4 

personen per complex.  
3.3.7 Voldoend groot lokaal voor de scheidsrechter administratie per zaal. 
3.3.8 Cafetaria 
3.3.9 Voldoende parking op korte afstand 
3.3.10 Hulppost ter plaatse (Rode Kruis, …….) 
3.3.11 Indien gemeentelijk reglement inzake geluidsoverlast aanwezig is, moet dit 

toegepast worden. 
3.3.12 Er moet publicitaire ruimte voorzien worden voor de officiële sponsors van het 

KBVBV, Volley Vlaanderen en AIF 
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3.4 Materiaal/Materieel te voorzien door de plaatselijke organisator 

 

3.4.1 2 officieel goedgekeurde wedstrijdballen Mikasa MVA 200 per terrein; 
opwarmingsballen te voorzien door deelnemende clubs. 

3.4.2 4 officiële netten, 8 antennes, 8 palen en paalbeschermers; te voorzien in 
reserve: 1 stel (net, 2 antennes, 2 palen en paalbeschermers) per zaal of 2 
stellen indien in één complex wordt gespeeld. 

3.4.3 Voldoende banken of stoelen voor wisselspelers en coachen (minimum 2 per 
terrein). 

3.4.4 Goedgekeurde scheidsrechtersstoelen die dienen afgeschermd te worden.  
3.4.5 Scorebord per terrein + 1 reserve per zaal of 2 indien in één complex gespeeld 

wordt. 
3.4.6 Ballenpomp + drukmeter 
3.4.7 Nethoogtemeter in cm. 
3.4.8 Wisselbordjes (niet verplicht) 
3.4.9 Markeerderstafel en 2 stoelen per terrein. 
3.4.10 Ijs snel ter beschikking. 
3.4.11 Dweil of borstel per terrein. 
3.4.12 Telefoon en stabiele internetaansluiting verplicht aanwezig in het secretariaat. 
3.4.13 Printer  
3.4.14 Rotatiebriefjes. 
3.4.15 Wedstrijdbladen. 
3.4.16 Naamplaatjes ploegen voor kleedkamers en scoreborden. 
3.4.17 Flessen water 1 per wedstrijd per ploeg (min. 1,5 l, geen glas) voor de 

deelnemende ploegen, bijkomende te koop aanbieden tegen max. XXX€ per 
fles. 

3.4.18 Geluidsinstallatie op voldoende sterkte per zaal voor omroepen mededelingen 
en voor huldiging   

 

3.5 Medewerkers te voorzien door de plaatselijke organisator 
 
3.5.1 Verantwoordelijke organisator te allen tijde bereikbaar 
3.5.2 Scorebordbediener per terrein die ook quickmopper is. 
3.5.3 Markeerder per terrein en wedstrijd 
3.5.4 1 terreinafgevaardigde per zaal. 
3.5.5 Zaalwachter per zaal. 
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3.6 Verloop tornooi  

 

3.6.1 Wedstrijdschema is bepaald als volgt: 

3.6.1.1 Indien inrichting Volley Vlaanderen  

Zaterdag en Zondag 

  
         10.00  1° VOLLEY VLAANDEREN - 2° VOLLEY VLAANDEREN 

         11.15                           1° AIF - 2° AIF   

         12.30  2° VOLLEY VLAANDEREN - 1° AIF 

         13.45  2° AIF       -      1° VOLLEY VLAANDEREN   

         15.00  2° VOLLEY VLAANDEREN     -      2° AIF  

         16.15  1° VOLLEY VLAANDEREN   -  1° AIF 

 

3.6.1.2 Indien inrichting AIF 

Zaterdag en Zondag 

  
         10.00  1° AIF - 2° AIF  

         11.15                          1° VOLLEY VLAANDEREN -    2° VOLLEY VLAANDEREN  

         12.30  2°VOLLEY VLAANDEREN - 1°AIF 

         13.45  2°AIF       -      1°VOLLEY VLAANDEREN   

         15.00  2°AIF   -   2°VOLLEY VLAANEREN          

         16.15  1°AIF - 1° VOLLEY VLAANDEREN 

 

3.6.2 Huldiging 

 

3.6.2.1 Te voorzien door inrichtende vleugel: aandenken (max. 19 (14 
spelers/speelsters en 5 officiëlen) per ploeg) en trofeeën (min. 1° plaats per 
categorie). 

3.6.2.2 In beide landstalen 

3.6.2.3 Zo snel mogelijk na beëindigen laatste wedstrijd van de dag; 

3.6.2.4 Iedere vleugel mag aard en wijze van huldiging zelf bepalen maar rekening 

houdend met het feit dat de ploegen vragende partij zijn dit zo kort en 

eenvoudig mogelijk te houden, gezien sommigen nog een lange terugweg 

hebben 

3.6.2.5 Geen nationale hymne 
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4. FINANCIEEL 

 

4.1 Kosten 

 

4.1.1 Ten laste van de organisator 

4.1.1.1 Huur zaal en accommodatie 
4.1.1.2 25 consumpties (€ X.00 inclusief BTW/consumptie) en 10 maaltijden (€ 

XX.00 inclusief BTW /maaltijd + consumptie) voor organisatiecomité en 
scheidsrechters  

4.1.1.3 Koffie en broodjes op het wedstrijdsecretariaat.  
4.1.1.4 Druk steunkaarten, affiches, programmaboekje e.d. (voorbeeld voor te 

leggen ter controle) 
4.1.1.5 De organiserende club moet een polis Burgerlijk Aansprakelijkheid afsluiten 

(organisatieverzekering) m.b.t. de gebruikte accommodatie en 
eigen/gehuurd of geleende materialen. 

 
4.1.2 Ten laste van de inrichtende vleugel 
 

4.1.2.1 Verplaatsingskosten scheidsrechters en officiëlen 
4.1.2.2 Onkosten en verplaatsingskosten van het organisatiecomité 
4.1.2.3 Bijkomende consumpties en maaltijden 

 

4.2 Inkomsten ten voordele van organisator 

 

4.2.1 Steunkaart: max.  6 € per kaart. 
4.2.2 De organisator is vrij om sponsoring te zoeken voor deze organisator 

 
 

4.3  Vrije toegang   

4.3.1 Per deelnemende ploegen vrijkaarten voor spelers en officiëlen vermeld op het 
wedstrijdblad ( max. 14 splers en 5 officiëlen (waarvan 1 dokter moet zijn) en 1 
teambegeleider ( niet vermeld op wedstrijdblad). 

4.3.2 Aangeduidde scheidsrechters. 
4.3.3 Jeugd minder dan xx jaar. 
4.3.4 Officiëlen in het bezit van een voor het lopend seizoen gevalideerde vergunning 

van de KBVBV, de LIGA’s, het AIF of Volley Vlaanderen. 
4.3.5 Genodigden van KBVBV, AIF en Volley Vlaanderen (max. 20 personen). 
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5. TIMETABLE 

 

Goedkeuring blueboek & reglement Eind augustus  

Eventueel opvragen biedingen  September – oktober - november 

Uiterste datum indienen biedingen 01/12 

Goedkeuring eventuele biedingen Eerstvolgende RvB inrichtende vleugel na 
01/12 

Homologatie accommodaties Max 1 maand na voorlopige toewijzing 

Definitieve toewijzing Na goedkeuring homologatie 

Facturatie 50 % van eventuele bieding 01/02 

Mededelen deelnemende ploegen vleugels Min één week voor organisatie 

Overmaken deelnemende ploegen en 
wedstrijdschema aan organisator 

Min. Maandag voor organisatie 

Afrekening onkosten door inrichtende vleugel Max. één maand na organisatie 

Facturatie resterend bedrag eventuele 
bieding  

Binnen de maand na organisatie 

 

 

 

6. MOGELIJK TEKST VOOR OPVRAGEN BIEDINGEN 

1. Alleen clubs behorende tot Volley Vlaanderen / AIF ( naargelang jaar van inrichting )  
kunnen mededingen voor de organisatie. 

2. De biedingen, minimum € XXX.XX ( te bepalen door de vleugel), ondertekend door 
voorzitter en secretaris, dienen per aangetekende zending gericht te worden ter 
attentie van de Secretaris-generaal van de inrichtende vleugel, en dienen toe te komen 
ten laatste op 01/12/ of persoonlijk afgegeven te worden op het secretariaat van de 
inrichtende vleugel ten laatste op 01/12/ om 12.00u. 

3. De biedingen dienen zich te bevinden in een gesloten omslag, waarin zich een tweede 
omslag bevindt met enkel op de omslag de vermelding: “Nationale 
Jeugdkampioenschappen 20xx-20xx “. 

4. Samen met het bod moet de zaal of zalen vermeld worden waar de inrichting zal 
plaatsgrijpen. Bij gebruik van 2 zalen mogen deze maximum 5 km uit elkaar liggen. 

5. Facturatie zal gebeuren door inrichtende vleugel: 50 % van het aanvaarde bod ten 
laatste op 01/02/ en 50 % binnen de maand na de organisatie   

6. Zendingen met biedingen die, ongeacht de omstandigheden, toekomen na betreffende 
datum en tijdstip, kunnen niet in aanmerking worden genomen.  

7. In geval van gelijkheid van de bieding, zal het lot beslissen. 
8. De RvB van de inrichtende vleugel zal beslissen of een bieding de vereiste waarborgen 

kan inhouden; bij weigering van een bieding zal de motivatie vermeld worden 
9. De biedingen zullen geopend worden op de eerstvolgende RvB van de inrichtende 

vleugel na 01/12. 
10. Voorlopige toewijzing onder voorwaarde van homologatie accommodaties 
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7. REGLEMENT 

 

 

NATIONALE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN  

 

WEDSTRIJDREGLEMENT  
 

De nationale jeugdkampioenschappen worden betwist volgens de Internationale Spelregels van 

toepassing in KBVBV, VOLLEY VLAANDEREN en AIF behoudens afwijkingen en speciale 

voorzieningen opgenomen in onderhavig reglement. 
 

Organisatie  XXXXXX in samenwerking met KBVBV  
 

op zaterdag xx mei 20xx voor :      meisjes : U19-juniors en U15-kadetten 

     jongens : U17-scholieren en U13-miniemen 

op zondag xx mei 20xx  voor : meisjes : U17-scholieren en U13-miniemen 

     jongens : U19-juniors  en U15-kadetten 
 

Plaats     XXXXXX 

1. Iedere club en iedere deelnemer dient aangesloten te zijn bij de VOLLEY VLAANDEREN of het AIF; 
VOLLEY VLAANDEREN en AIF bepalen zelf, welke ploegen voor hun vleugel zullen deelnemen aan het 

tornooi. 

Iedere deelnemer is door deelname aan het tornooi gebonden aan onderhavig reglement. 

2. Leeftijdscategorieën - nethoogten - wedstrijdballen: 

Categorie Geboren Speel-

wijze 

Afmetingen 

terrein 

Aantal 

spelers 

Nethoogten 

    J            M 
Balnr. 

U19-Junioren 
Jaar -19 

en later 

6x6 9x18m 6/6 2m43 2m24 5 

U17-Scholieren 
Jaar -17 

en later 

6x6 9x18m 6/6 2m35 2m18 5 

U15-Kadetten 
Jaar -15 

en later 

6x6 9x18m 6/6 2m24 2m14 5 

U13-Miniemen 
Jaar -13 

en later 

4x4 

mini 

7x14m 4/4 2m18 2m10 5 
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- Bij U19-Junioren,U17-Scholieren en U15-Kadetten zijn libero’s toegelaten,  bij U13-Miniemen   

libero verboden 

- Line-coaching: bij de U13-miniemen toegestaan langs de zijlijn vanaf de middellijn  
- Er worden geen TTO toegestaan. 

 - U13-Miniemen:  4 tegen 4 ( 3 voor- en 1 achterspeler ) ;  aantal vervangingen :6. 
In complex 1 is het in de receptie voldoende dat de achterspeler slechts één voorspeler voor hem 

heeft staan.  Dat mag speler op positie 4, 3 of 2 zijn. 

3. In elke jeugdcategorie wordt gespeeld naar een volledige competitie met twee winnende sets 

per wedstrijd naar 25 punten, beslissende set naar 15 punten; met een verschil van twee 

punten. Geen puntenlimiet. 
 

De rangschikking wordt als volgt opgemaakt: 

-    het aantal gewonnen wedstrijden 

-    het aantal behaalde punten  

-   bij winst met 2/0 krijgt de winnende ploeg 3 punten en de verliezende ploeg 0 punten 

- bij winst met 2/1 krijgt de winnende ploeg 2 punten en de verliezende ploeg 1 punt. 

- de ploeg die forfait geeft of bekomt,  krijgt -1 punt. 

 

Als 2 of meerdere ploegen hetzelfde puntentotaal behalen, telt het beste coëfficiënt van de 

gewonnen sets gedeeld door de verloren sets, van alle gespeelde wedstrijden. Bij gelijke 

setverhouding tussen 2 ploegen is de onderlinge wedstrijd bepalend, bij gelijke setverhouding 

tussen meerdere ploegen is de puntenverhouding van alle gespeelde wedstrijden bepalend  

(gescoorde punten gedeeld door verloren punten). 

 

4.1 Elke ploeg dient in het bezit te zijn van: 

 - uniforme spelerskledij met reglementaire nummering. 

 - opwarmingsballen. 

 

4.2 Er wordt gespeeld met MIKASA MVA 200. De wedstrijdballen worden geleverd door de 

organisator. 

4.3 Elke ploeg dient volgende documenten voor te leggen: 

a) Documenten VOLLEY VLAANDEREN: 

spelers/speelsters: 

- Vergunning / deelnemerslijst geldig voor het lopende seizoen; alvorens effectief aan het 

kampioenschap te kunnen deelnemen, dient het aangesloten lid in het bezit te zijn van 

een door het secretariaat afgeleverde  vergunning, geldig voor het lopend seizoen.  
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-   Vergunning met foto, identiteitskaart, kids ID of ander bewijs van identiteit afgeleverd 

door een officiële instantie met foto  

niet-spe(e)l(st)ers: 

- Vergunning/  met foto  

- Coachlicentie VOLLEY VLAANDEREN met foto 

-  Identiteitskaart indien geen foto op vergunning of coachlicentie 

b) Documenten AIF: 

- Aansluitingskaart/ deelnemerslijst geldig voor het lopende seizoen 

- Validatievignet voor het lopende seizoen  

- Spelers: met de vermelding ‘Apte à la compétition’, geldig voor het lopend seizoen 

- Coach of adjunct-coach: dienen in het bezit te zijn van een coachkaart afgeleverd door 

het AIF. 

- Aansluitingskaart met foto, identiteitskaart/kids ID of ander bewijs van identiteit 

afgeleverd door een officiële instantie met foto. 

 

c) Niet bij zich hebben van documenten nodig voor deelname aan de wedstrijd: 

- voor spelers: indien de documenten niet kunnen voorgelegd worden voor aanvang van 

de laatste wedstrijd forfaitverlies voor alle wedstrijden waaraan deze speler effectief 

heeft deelgenomen; 

  - voor de andere deelnemers ingeschreven op het wedstrijdblad: de voorziene boete. 

 

d) Alle documenten, vereist door de vleugels moeten op het secretariaat voorgelegd worden 

minstens 45 min.vóór aanvang van de eerste wedstrijd van betrokken ploeg. 

 

e) Elke ploeg ontvangt één spelerslijst, ( maximum 14 spelers/speelsters ) in te vullen voor 

de ganse duur van de competitie. De ingevulde lijst moet 45 min. voor aanvang van de 

eerste wedstrijd van betrokken ploeg op het secretariaat 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 het secretariaat.  

      Indien er leden later aankomen, kunnen ze alsnog toegevoegd worden, doch ze dienen 

zich op het secretariaat aan te melden in het bezit van de nodige documenten, dat dan 

het nodige zal doen. Zij kunnen echter slechts deelnemen vanaf de volgende wedstrijd. 

 

f) De scheidsrechter controleert 15 min. voor aanvang van de wedstrijd de aanwezigheid 

van de personen ingeschreven op het wedstrijdblad. Bij niet aanwezigheid wordt deze 

persoon onherroepelijk geschrapt voor deelname aan deze wedstrijd. De  aanwezige 

personen vermeld op het wedstrijdblad  kunnen tijdens het verloop de wedstrijd niet 

verlaten (tenzij in noodgeval). Het verlaten van de wedstrijd tijdens het verloop wordt 

bestraft met FF voor deze wedstrijd. 

  

g) Het secretariaat noteert iedere afwijking in verband met de ontbrekende documenten op 

het wedstrijdblad zodat de voorziene sancties kunnen toegepast worden. 
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5. In het programmaboekje wordt het wedstrijdschema opgegeven met uurrooster. Het rooster is 

een richtlijn. Aan de ploegen wordt gevraagd minimum 30 minuten VOOR het voorziene uur 

ter plaatse te zijn..Tijdens het verloop van het tornooi kan het gebeuren dat - indien een 

terrein vrijkomt -  ploegen opgeroepen worden om hun volgende wedstrijd vroeger dan 

voorzien af te werken.  

Luister ook aandachtig naar de omgeroepen mededelingen. 

6. Wedstrijdenschema met uurrooster voor alle categorieën: 

Indien inrichting Volley Vlaanderen  

Zaterdag en Zondag 

  

         10.00  1° VOLLEY VLAANDEREN - 2° VOLLEY VLAANDEREN 

         11.15                           1° AIF - 2° AIF   

         12.30  2° VOLLEY VLAANDEREN - 1° AIF 

         13.45  2° AIF       -      1° VOLLEY VLAANDEREN   

         15.00  2° VOLLEY VLAANDEREN     -      2° AIF  

         16.15  1° VOLLEY VLAANDEREN   -  1° AIF 

 

Indien inrichting AIF 

Zaterdag en Zondag 

  

         10.00  1° AIF - 2° AIF  

         11.15                          1° VOLLEY VLAANDEREN -    2° VOLLEY VLAANDEREN  

         12.30  2°VOLLEY VLAANDEREN - 1°AIF 

         13.45  2°AIF       -      1°VOLLEY VLAANDEREN   

         15.00  2°AIF   -   2°VOLLEY VLAANEREN          

         16.15  1°AIF - 1° VOLLEY VLAANDEREN 

 

 

    HULDIGING elke dag na het einde van het tornooi. 
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7. Het is niet toegestaan zich naast de terreinen, tijdens de wedstrijden, op te warmen. 

8. Een persoon ingeschreven op het wedstrijdblad wordt uit het tornooi geweerd na uitsluiting uit 

een wedstrijd. 

 

9.1 Een ploeg die niet tijdig aanwezig is op het terrein zal forfait voor die wedstrijd toegepast 

krijgen. 

9.2 Er wordt een boete toegepast van: - 200 euro bij algemeen forfait; 

   -   40 euro per wedstrijdforfait. 

  - 2/3 van deze boete is ten gunste van de organisator. 

10. Er wordt gespeeld 

op zaterdag xx mei 20xx voor :      meisjes : U19-juniors en U15-kadetten 

     jongens : U17-scholieren en U13-miniemen 

op zondag xx mei 20xx  voor : meisjes : U17-scholieren en U13-miniemen 

     jongens : U19-juniors  en U15-kadetten 

 

Plaats     XXXXXXXXXXX 

11.1 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. 

 

11.2 Het is verboden tijdens het verloop van de wedstrijden dranken in glas of glazen flessen te 

verkopen en/of mee te nemen in de speelruimte (d.i. terrein, neutrale zone, tribunes en 

staanplaatsen). 

 

12. Het wedstrijdblad wordt bijgehouden door een markeerder ter beschikking gesteld door de 

organisator. 

13. Alle geschillen die niet door bovenstaande regels kunnen opgelost worden, zullen ter plaatse 

onherroepelijk door de jury beslecht worden. 

14. Samenstelling van de jury :   . 

- competitieleider en adjunct-competitieleiders KBVBV  

- jeugdverantwoordelijke VOLLEY VLAANDEREN en AIF   

- SR-verantwoordelijken AIF & VOLLEY VLAANDEREN 

 

15. 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 tornooi. 
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- 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 KBVBV, 

indien deze vaststellingen buiten de bevoegdheden van de SR vallen. 

- beslissingen van de jury worden door alle partijen en instanties gerespecteerd. 

 

16. Flessen met water worden te koop aangeboden ( 1,5 l ). 

17. Voor het meebrengen van eigen maaltijden en dranken, dient vooraf een overeenkomst 

gesloten te worden met de organisatoren en/of cafetaria en deze overeenkomst moet 

voorgelegd worden aan de jury; Bij niet naleving wordt een boete van 250 € opgelegd aan de 

club. Deze boete dient geregeld te worden door de organiserende vleugel en verdeeld als 

75% voor de organisator en 25% voor de organiserende vleugel. 

  18.  Indien er een reglement van geluidsoverlast van toepassing is voor de gebruikte installaties, 

is dit van toepassing. De inrichter kan in samenspraak met de jury, een andere beslissing 

inzake geluidsoverlast nemen, welke door alle partijen, inclusief de toeschouwers, dient 

gerespecteerd te worden. 

 19. Er mag een inkom gevraagd worden welke de 6,00 EUR niet mag overschrijden  

 Hebben vrije toegang: 

 - per deelnemende ploeg : spelers (max. 14) en 5 officiëlen + teamverantwoordelijke; 

 - scheidsrechters, jeugd minder dan XX jaar en officiëlen in het bezit van een voor                                                           

het lopend seizoen gevalideerde vergunning met vermelding van de functie van de 

KBVBV, AIF,VOLLEY VLAANDEREN, LIGA’S 

 20. De KBVBV, AIF en VOLLEY VLAANDEREN, noch de inrichters kunnen verantwoordelijk 

gesteld worden voor eventuele ongevallen en/of diefstallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bluebook Nat Jeugd 
KBVBV/JVB  versie 3.1 Pagina 14 van 14 Goedgekeurd 24/08/2017 
  Afgedrukt : 2/10/2017 10:33 

 

 

 

8. HOMOLOGATIECODES 

 

CODE OMSCHRIJVING MIN 
CODE 

DETAIL 

1 Vrije zone B 
 

C 

minimum 5 m achter de achterlijnen en 3 m 
naast de zijlijnen 
minimum 3 m achter de achterlijnen en 3 m 
naast de zijlijnen 

2 Hoogte B Minimum 7 m zonder obstakels 

3 Verlichting C Gemiddelde lichtwaarde: min. 500 Lux 

4 Vloerbekleding B vloer: bekleed met parket of een 
schokabsorberend synthetisch materiaal 

5 Lijnen en speeloppervlak C Speelvelden en/of vrije zones met 
afbakeningslijnen van verschillende 
sporten, in diverse kleuren, elkaar kruisend. 

6 Palen, net, antennes B Palen met een vaste lengte en 
verplaatsbare bevestigingspunten 

7 Scheidsrechtersstoel B Scheidsrechtersplatform met vaste hoogte 
en mogelijkheid tot zitten 

8 Kleedkamers spelers/speelsters B Min. 2 kleedkamers per terrein met 
gezamenlijke douches 

9 Kleedkamers scheidsrechters A kleedkamer uitgerust met douche 

10 EHBO A Aanwezigheid hulpdiensten bij voorkeur 

11 Verwarming A Temperatuur tussen de 16 en 25 graden 
Celsius 

12 Opwarmings- en strafzone C Opwarmingszone naast wisselbank en niet 
afgebakend 
Strafzone naast wisselbank en niet 
afgebakend (1 stoel) 

 


