
HEROPSTART SENIORENCOMPETITIE 

In het communiqué van 19/12/2020 van Volley Belgium/Volley Vlaanderen wordt melding gemaakt 

van promoreeksen maar dit heeft enkel betrekking op de promoreeksen van FVWB. 

 

Wanneer de seniorencompetitie terug kan worden opgestart is op dit ogenblik nog niet duidelijk; 

zeker niet voor begin februari gezien verschillende sporthallen gesloten zijn tot 31/01/2021. 

Toch hopen we dit seizoen nog te mogen starten. 

 

Vermoedelijk zullen niet alle ploegen aan de vereiste 50% van het totaal aantal te spelen wedstrijden 

komen waardoor er geen kampioenen en dalers worden aangeduid. 

 

Om volgend seizoen toch met volledige reeksen te kunnen werken in VOV wordt er per reeks een 

rangschikking opgemaakt om ploegen te laten stijgen naar een hogere promoniveau. Gezien deze 

regeling enkel geldig is voor de provinciale promoreeksen, zullen er geen stijgers zijn naar de 

nationale reeksen daar Volley Belgium afziet van eventuele stijgers indien er onvolledige nationale 

reeksen zouden zijn.  

 

Hoe wordt de rangschikking opgemaakt? 

-Alle gespeelde wedstrijden worden in rekening gebracht. 

Om in aanmerking te komen om te stijgen moet een ploeg minimum 1/3 van het aantal te spelen 

wedstrijden hebben gespeeld. Vb. een reeks van 10 ploegen heeft normaal 18 wedstrijden. Daarvan 

moet een ploeg 1/3 hebben gespeeld. 18 : 3 = 6 wedstrijden. 

-De ranking wordt berekend door het aantal behaalde wedstrijdpunten te delen door het aantal 

gespeelde wedstrijden. Deze coëfficiënt wordt vermenigvuldigd met het totaal aantal wedstrijden en 

dit totaal bepaalt de plaats in de rangschikking. 

 

De huidige uitgestelde wedstrijden worden niet meer hernomen. Indien een ploeg niet aan de 1/3 

van de wedstrijden komt, wordt in volgorde van de huidige kalender de 1ste wedstrijd van de 

terugronde verplaatst, daarna de 2de enz. Dit tot de ploeg aan het minimum aantal te spelen 

wedstrijden komt. 

 

Een ploeg kan ook aangeven dit seizoen niet meer te willen spelen. Zij geven dit door aan de 

provinciale competitieverantwoordelijke en dit voor 15/01/2021. Het niet-spelen heeft geen gevolg 

(forfait/boete of dalen).  

Voor de wedstrijden van deze ploeg wordt geen uitslag ingegeven en komen dus niet aanmerking 

voor de rangschikking. 

 

Een ploeg die na 15/01/2021 een wedstrijd niet speelt, om welke reden ook, moet dit doorgeven 

minimum 8 dagen voor de wedstrijd. Er wordt geen uitslag ingegeven. Wie zonder reden aangeeft 

niet te spelen minder dan 8 dagen voor de wedstrijd wordt beboet en een onkostenvergoeding voor 

de tegenstander als dit de thuisploeg is. 

Ook ploegen die weigeren te spelen worden beboet eventueel met onkostenvergoeding voor de 

thuisploeg. 

Hier worden ook geen uitslagen verwerkt. 

Deze ploeg(en) komt(komen) niet in aanmerking om eventueel te stijgen bij het vrijkomen van 

plaatsen op een hoger niveau. 

 



JEUGD 

 

Voor de jeugd komt er in de loop van volgende week een aparte mailing. 

 

Gilbert Moorthamer. 

Voorzitter POC VOV 

 

 


