
 

Aan alle nationale clubs en Promo clubs. 
 
Om de nationale reeksen mogelijk compleet te maken voor het volgende seizoen 
organiseert de MNC (Management National Competition)  extra play-offs wedstrijden en 
toernooien. 

 

HEREN 

Van PROMO 1 naar NAT3. 
 
De 8 kampioenen stijgen. 
 
Een toernooi tussen de tweeden wordt georganiseerd om de extra stijgende ploegen te bepalen.  Het toernooi 
zal in Perwez op 30 april plaatsvinden. 4 ploegen stijgen naar Nat 3, de twee eersten van elke reeks stijgen.   
De derden en vierden spelen klassement matchen in het geval dat er nog plaatsen vrijkomen. 
Het deelnemen aan het toernooi is niet verplicht maar indien u deelneemt en u zich rangschikt in een nuttige 
volgorde om te stijgen dan bent u verplicht om te stijgen.  In geval van weigering wordt het reglement toegepast. 
Volgende loting heeft de samenstelling van de reeksen bepaald. 
 

Reeks 1 Reeks 2 
Promo B (Wallonie) Oost Vlaanderen 
Promo A (Wallonie) Volley Antwerpen 
West Vlaaderen Prom C (Wallonie) 
Volley Vlaams Brabant  Volley Limbourg 

 
De planning van het toernooi werd per apart mail doorgestuurd.  De matchen worden in 2 winnende sets 
gespeeld met, iedere keer,  een verschil van 2 punten.  De eventuele derde set zal tot 15 punten gespeeld 
worden, met 2 punten verschil.  Het matchblad is een officiële matchblad op papier, de markeerder wordt door 
de thuisploeg voorzien. 
 
De matchballen en de matchbladeren worden door de organiserende club voorzien, de ploegen moeten hun 
eigen opwarmingsballen meebrengen. 
 

Van NAT3 naar NAT2. 
 
De 4 kampioenen stijgen 
 
Eén eventuele stijgende ploeg zal aangewezen worden via een toernooi tussen de tweeden die in Blaasveld op 
30 april zal plaatsvinden.  Volgende loting werd georganiseerd om de volgorde van de wedstrijden te bepalen. 
 

Terrein 1 Terrein 2 
NAT3A – NAT3B NAT3C – NAT3D 
NAT3C – NAT3A NAT3D – NAT3B 
NAT3D – NAT3A NAT3B – NAT3C 

Markeerder = thuisploeg, via VolleySpike 
 
Het deelnemen aan het toernooi is niet verplicht maar indien u deelneemt en u zich rangschikt in nuttige 
volgorde om te stijgen dan bent u verplicht om te stijgen.  In geval van weigering wordt het reglement toegepast. 
De matchen worden in 2 winnende sets gespeeld met, iedere keer,  een verschil van 2 punten.  De eventuele 
derde set zal tot 15 punten gespeeld worden, met 2 punten verschil. 
 
De  tabletten en de matchballen worden door de organiserende club voorzien, de ploegen moeten hun eigen 
opwarmingsballen meebrengen 



Van NAT2 naar NAT1. 
 
De 2 kampioenen stijgen 
 
De tweeden spelen een één-en-terug match en zullen eventueel stijgen indien er een plaats vrij komt in Nat 1. 
Volgende loting werd georganiseerd om de volgorde van de wedstrijden te bepalen. 
 
HEEN : N2B – N2A op 30/4 
 
TERUG: N2A – N2B ten laatste op 7/5 
 
Teams kunnen altijd onderling afspreken om wedstrijden op een ander tijdstip te plaatsen, behoudens de 
goedkeuring van de MNC 
 

Van NAT1 naar LIGH. 
 
De kampioen stijgt 
 
 

DAMES 

Van PROMO 1 naar NAT3. 
 
De 8 kampioenen stijgen. 
De 8 tweeden stijgen   
 
Een toernooi tussen de derden wordt georganiseerd om de extra stijgende ploegen te bepalen.   
Het toernooi zal in Kruikenburg (Ternat) op 30 april plaatsvinden.  
De eerste van elke reeks stijgt.  
De tweeden, derden en vierden spelen klassement matchen in het geval dat er nog plaatsen vrijkomen in Nat 3. 
Het deelnemen aan het toernooi is niet verplicht maar indien u deelneemt en u zich rangschikt in nuttige 
volgorde om te stijgen dan bent u verplicht om te stijgen.  In geval van weigering wordt het reglement toegepast.  
Volgende loting heeft de samenstelling van de reeksen bepaald. 
 

Reeks 1 Reeks 2 
West Vlaaderen Promo C (Wallonie) 
Volley Vlaams Brabant Promo A (Wallonie) 
Volley Antwerpen Volley Limbourg 
Promo B (Wallonie) Oost Vlaanderen 

 
De planning van het toernooi zal per apart mail doorgestuurd.  De matchen worden in 2 winnende sets gespeeld 
met, iedere keer,  een verschil van 2 punten.  De eventuele derde set zal tot 15 punten gespeeld worden, met 2 
punten verschil.  Het matchblad is een officiële matchblad op papier, de markeerder wordt door de thuisploeg 
voorzien. 
 
De matchballen en de matchbladeren worden door de organiserende club voorzien, de ploegen moeten hun 
eigen opwarmingsballen meebrengen. 
 

Van NAT3 naar NAT2. 
 
De 3 kampioenen stijgen 
De 3 tweeden stijgen 



 
Eén eventuele stijgende ploeg zal aangewezen worden via een toernooi tussen de derden die in Limal-Ottignies 
op 30 april zal plaatsvinden.  Volgende loting werd georganiseerd om de volgorde van de wedstrijden te bepalen. 
 

Terrein 1 
NAT3A – NAT3B 
NAT3B – NAT3C 
NAT3C – NAT3A 

Markeerder = thuisploeg, via VolleySpike 
 
Het deelnemen aan het toernooi is niet verplicht maar indien u deelneemt en u zich rangschikt in nuttige 
volgorde om te stijgen dan bent u verplicht om te stijgen.  In geval van weigering wordt het reglement toegepast. 
De matchen worden in 2 winnende sets gespeeld met, iedere keer,  een verschil van 2 punten.  De eventuele 
derde set zal tot 15 punten gespeeld worden, met 2 punten verschil. 
 
De  tabletten en de matchballen worden door de organiserende club voorzien, de ploegen moeten hun eigen 
opwarmingsballen meebrengen. 
De planning van het toernooi zal per apart mail doorgestuurd worden. 
 

Van NAT2 naar NAT1. 
 
De 2 kampioenen stijgen 
De 2 tweeden stijgen 
 
De derden spelen een één-en-terug match, de winnaar stijgt in Nat 1. 
Volgende loting werd georganiseerd om de volgorde van de wedstrijden te bepalen. 
 
HEEN : N2B – N2A op 30/4 
 
TERUG: N2A – N2B ten laatste op 7/5 
 
Teams kunnen altijd onderling afspreken om wedstrijden op een ander tijdstip te plaatsen, behoudens de 
goedkeuring van de MNC 
 

Van NAT1 naar LIGH. 
 
De kampioen stijgt 
 
Een barrage match, één-en-terug, is georganiseerd tussen de negende van LIGD en de tweede van NAT 1 
Volgende loting werd georganiseerd om de volgorde van de wedstrijden te bepalen. 
 
HEEN : N1 – L9 op 7/5 
 
TERUG : L9 – N1 ten laatste op 8/5 
 
Teams kunnen altijd onderling afspreken om wedstrijden op een ander tijdstip te plaatsen, behoudens de 
goedkeuring van de MNC. 
Het deelnemen aan het toernooi is niet verplicht. 
Indien u deelneemt, afhankelijk van het resultaat, moet de winnaar ofwel in zijn reeks blijven ofwel stijgen. 
 


