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1. ALGEMEEN.
1.1

Alle leden worden geacht de statuten en de reglementen te kennen.

1.2

Overal waar ‘speler/zijn’ vermeld staat, wordt tevens ‘speelster/haar’ bedoeld.

1.3

De reglementen van BRV zijn bindend voor alle clubs, verantwoordelijken en spelers. Door in
te schrijven verklaart elke club zich akkoord met het BRV-reglement.

1.4

Enkel clubs en spelers aangesloten bij het BRV zijn tot de competitie toegelaten. (Forfait, zie
art 7.2)

1.5

Het spelersbestand bestaat uitsluitend uit spelers met een VV-aansluiting als Recreatiespeler
BRV. (Forfait, zie art 7.2)

1.6

Spelers die bij een competitieploeg een andere functie uitoefenen (coach, trainer, ...) moeten
bij VV ingeschreven staan als ‘Niet Speler’ en bij het BRV als ‘Recreatie Speler’.

1.7

Spelers in de BRV-competitie, aangesloten bij VV als competitiespeler kunnen in de BRVcompetitie aantreden mits ze geschrapt worden bij VV als competitiespeler, er ingeschreven
zijn als Recreatie speler BRV en met een verklaring op erewoord van niet in de competitie
gespeeld te hebben gedurende het lopende seizoen. Indien een speler in VV terug wenst
aan te treden als competitiespeler, dan kan dit, maar wordt die geschorst om op te treden in
de lopende recreatieve competitie van het BRV vanaf het ogenblik van omschakeling.
(Forfait, zie art 7.2)

1.8.1 Om speelgerechtigd te zijn dient de volledige clubbijdrage vóór aanvang van de BRVcompetitie gestort te zijn en er dient alsook voldaan te zijn aan de eindafrekening van vorig
seizoen. (Forfait, zie art 7.2)
1.8.2 Het BRV-bestuur heeft het recht om een (nieuwe) ploeg te weigeren, indien ze dit nodig acht
om een vlot, recreatief en fair verloop van de competitie te bewerkstellingen. Motivatie van
de weigering zal aan de betrokken ploeg gemeld worden.
1.9

Een wijziging of addendum aan het reglement kan slechts doorgevoerd worden mits
goedkeuring door de helft +1 van alle aanwezige ingeschreven ploegen. Elke ploeg heeft één
stem.

1.10

Alle niet in het reglement voorziene gevallen worden door het bestuur beslecht.
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2. WEDSTRIJDEN.
2.1

Behoudens andere vermeldingen (zie art.3) worden de wedstrijden betwist volgens de
internationale volleybalspelregels uitgegeven door de FIVB.

2.2

De wedstrijden vangen aan ten laatste 15 min. na het vermelde aanvangsuur in de kalender.
De 15 min. dienen als opwarmingsperiode alsook om de thuisploeg de mogelijkheid te geven
om het terrein klaar te maken, indien dit niet door de zaalverantwoordelijken gedaan wordt.
Op het aanvangsuur van de wedstrijd dienen de spelers zich op het speelveld te bevinden in
de opgegeven opstelling, zodat de eerste opslag kan gegeven worden. Wanneer hieraan niet
voldaan wordt, zal de scheidsrechter de ploeg (of ploegen) die onvolledig is (zijn) op het
wedstrijdblad vermelden en zal hij de wedstrijd niet laten doorgaan. Een forfait voor één of
beide ploegen is vast te stellen en uit te spreken door de BRV-competitieleiding. Wanneer
beide ploegen op het aanvangsuur van de wedstrijd volledig zijn en in wedstrijdkledij
(uniforme en genummerde truitjes), doch het speelveld of het spelmateriaal is niet klaar, dan
zal de scheidsrechter dit vermelden op het wedstrijdblad. In dat geval zal vanaf het ogenblik
dat het speelveld of het spelmateriaal klaar is, onmiddellijk getost worden en een effectief
aanvangsuur bepaald worden in samenspraak met de 2 kapiteins.

2.3

De thuisclub (dit is in de kalender de eerstgenoemde ploeg) zorgt voor de uitrusting van het
speelveld t.t.z. het net, de palen, scheidsrechtersstoel en scorebord. Bij twee opeenvolgende
wedstrijden: de eerste thuisclub stelt alles op, de daaropvolgende thuisclub bergt alles weg.
In enkele zalen is het de taak van de zaalverantwoordelijke om palen en net te plaatsen en
weg te bergen (Bvb. Sport Vlaanderen).

2.4

De thuisclub zorgt vóór de wedstrijd voor een degelijk ingevuld wedstrijdblad (recto- verso)
en geeft dit spontaan af aan de scheidsrechter van zodra die aanwezig is in de zaal. Het
meest recente BRV-wedstrijdblad (http://www.brevo.be/documenten) dient verplicht gebruikt
te worden.

2.5.1 De thuisclub is verantwoordelijk voor de contactname met de aangeduide scheidsrechter. De
scheidsrechter zal zich zo nodig bewijzen door het dragen van de verplichte
scheidsrechtersuitrusting en/of zijn aanduiding.
2.5.2 Bij afwezigheid van de scheidsrechter wordt uitgezien, in gezamenlijk overleg, naar een
gelegenheidsscheidsrechter in volgorde van een:
- scheidsrechter in de zaal
- scheidsrechter aanduiden bij de bezoekers
- scheidsrechter aanduiden bij de thuisclub.
Men zal hier steeds een poging doen om een akkoord te bereiken. Het spelen van de
wedstrijd moet steeds voorrang genieten op alle andere beschouwingen. De gelegenheidsscheidsrechter dient zijn naam, adres en rekeningnummer te vermelden in het vak
‘Opmerkingen’
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2.6

De namen van de spelers met bijhorend VV-lidnummer en de VV- deelnemerscode van de
ploeg, moeten op het wedstrijdblad ingevuld worden. De truinummers van de aanwezige
spelers dienen ook reeds ingevuld te worden.
De truinummering op borst- én rugzijde is verplicht voor alle ploegen. Indien dit niet het geval
is, zal per wedstrijd in gebreke, een boete van €10 toegepast worden (7.1). De nummers
moeten, indien mogelijk, voldoen aan de officiële richtlijnen (*). In elk geval moeten ze
voldoende groot en contrasterend zijn om duidelijk zichtbaar te zijn vanop de
scheidsrechtersstoel.
(*) Nummering van 1 tot 18 in duidelijk contrasterende kleur met een hoogte van min. 10 cm en max. 15 cm op
het midden van de borst en min. 15 cm en max. 20 cm midden op de rug.

2.7

Enkel de truinummers van de aanwezige spelers mogen op het wedstrijdblad ingevuld
worden. Namen van spelers die laattijdig toekomen moeten doorgegeven worden aan de
scheidsrechter. Een speler die te laat toekomt, mag steeds deelnemen aan het spel vanaf de
eerstvolgende set, waarvoor het opstellingsbriefje nog niet afgegeven werd.

2.8

De namen van de spelers, ingevuld op het wedstrijdblad maar niet aanwezig op de wedstrijd,
moeten na de wedstrijd door de clubverantwoordelijke of de scheidsrechter geschrapt
worden.

2.9

De meest recente deelnemerslijst van beide ploegen moet bij iedere wedstrijd spontaan ter
controle voorgelegd worden aan de scheidsrechter, van zodra die aanwezig is in de zaal.
Men treedt aan met de spelers die op de deelnemerslijst van de ploeg voorkomen. Indien de
deelnemerslijst ontbreekt, mag de wedstrijd nog steeds doorgaan mits identificatie van de
spelers via hun identiteitskaart of ander officieel document. Het bestuur oordeelt nadien of de
wedstrijduitslag officieel wordt aanvaard of dat er een sanctie dient toegepast te worden.

2.10.1 De spelers zijn voor het volledig seizoen bij dezelfde club aangesloten maar kunnen ieder
seizoen bij een andere club aansluiten. De verandering van club kan vrij geschieden door
schrapping bij VV. Er zijn twee schrappingsperiodes. Van 15 tot en met 30 april en een
tweede vóór aanvang van het seizoen. VV stuurt hiertoe vooraf een e-mail naar alle
clubverantwoordelijken (SEC en VZ).
2.10.2 Dames aangesloten en spelend bij de damesreeks mogen ook deel uitmaken van, en
aantreden bij, een ploeg uit de recreareeks, mits dit doorgegeven is aan Volley Vlaanderen
en de naam dus voorkomt op de deelnemerslijst.
2.11.1 Officieel moet het uitstel van een wedstrijd door de aanvrager gebeuren via de gekende,
voorgeschreven procedure bij VV (www.volleyadmin2.be). Het akkoord van de tegenstrever
is verplicht alsook de goedkeuring van de competitieleiding.
Bij BRV kan de aanvraag echter via mail aan de competitieleider gebeuren: info@brevo.be .
2.11.2 Uitgestelde wedstrijden van de heenronde moeten vóór de laatste speelweek van de
heenronde gespeeld worden. Uitgestelde wedstrijden van de terugronde moeten vóór de
laatste speelweek van de terugronde gespeeld worden.
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2.11.3 Uitstel of verplaatsen van een wedstrijd kost €10,00-. Het verschuldigde bedrag zal bij de
eindafrekening verrekend worden.
2.11.4 Indien een ploeg om een uitstel vraagt wegens extreme weersomstandigheden zal het bestuur
beslissen om dit al dan niet te aanvaarden. De extra zaalkosten die dit met zich brengt vallen
ten laste van de aanvragende ploeg. Administratieve kosten worden in dat geval niet in
rekening gebracht.
3. UITZONDERLIJKE GEVALLEN.
Alle items betreffen afwijkingen t.o.v. de internationale volleybalspelregels uitgegeven door de FIVB.
http://www.brevo.be/
3.1
Samenstelling van de ploegen
3.1.1 Een ploeg kan samengesteld zijn uit maximum 12 veldspelers + 1 libero.
3.1.2 Er wordt gespeeld met 6 spelers. Uitzonderlijk mag er met 5 spelers gespeeld worden. Een
ploeg met 5 of 6 spelers kan geen libero aanduiden.
3.1.3 Bij een ploeg met 5 spelers worden voor wat de rotatie betreft, posities 2-3-4 als voorspelers
beschouwd en posities 1- 5 als achterspelers. Positie 6 blijft open.
3.1.4 Indien een ploeg een wedstrijd start met slechts 7 spelers inclusief een libero, moet deze
libero, bij kwetsuur van een veldspeler, de plaats van de betrokken veldspeler innemen en er wordt
verder gespeeld zonder libero. De libero wordt dus veldspeler.
3.1.5 Indien art. 3.1.4 niet kan toegepast worden, wordt er verder gespeeld met 5 spelers en mag
de libero niet meer deelnemen aan het spel.
3.2
Afbreken / Hernemen van een wedstrijd
3.2.1 Het BRV-bestuur zal een beslissing nemen of een stilgelegde wedstrijd al dan niet hernomen
wordt.
3.2.2 Indien een match dient stilgelegd te worden door overmacht (bijvoorbeeld door niet tijdig te
herstellen materiaalbreuk, waterinsijpeling op het terrein,…) zal het bestuur beslissen dat die te
hernemen is met behaalde setpunten en behaalde punten in de aan gang zijnde set. M.a.w.
dergelijke match dient dan gewoon verder afgewerkt. Enkel de ploegsamenstelling kan uiteraard
gewijzigd worden, indien de match verder gespeeld wordt op een andere datum.
Er dient echter wel minstens steeds gegarandeerd nog een volledige set gespeeld te worden.
Vb. 1: Bij 0-2 en derde set is 20-22, dan wordt er hernomen op 0-2 en 0-0 in set drie.
Vb. 2: Bij een 1-0 en stand 23-24, wordt de match hernomen met dezelfde set- en puntenstand, dus
op 1-0 en 23-24
De vergoeding van de scheidsrechter voor deze hernomen match kan aangepast worden.
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4. SANCTIES.
4.1

Mogelijke sancties zijn:
• Mondelinge waarschuwing > geen punt voor de tegenstander (1 BRV-strafpunt)
• Gele kaart > dit is een officiële waarschuwing en geen punt voor de tegenstander (2 BRVstrafpunten)
• Rode kaart > punt voor de tegenstander (3 BRV-strafpunten)
• Rood en geel in één hand > uitwijzing voor 1 set en geen punt (4 BRV-strafpunten)
• Rood en geel in twee handen > uitsluiting voor de wedstrijd en geen punt + officieel
scheidsrechtersverslag (5 BRV-strafpunten). De speler wordt mogelijks geschorst voor één
of meerdere wedstrijden. Het officieel orgaan van Volley Vlaanderen zal hierover oordelen.
Indien niet, zal het BRV-bestuur een beslissing nemen na de scheidsrechter, de speler en
eventuele andere getuigen gehoord te hebben.
Bovenstaande sancties hoeven niet progressief te gebeuren maar hangen af van de feiten
op dat ogenblik.

4.2

Alle BRV-strafpunten worden in mindering gebracht van het fairplay-totaal (5.2).
Bij een totaal van 5 BRV-strafpunten wordt de speler tevens geschorst om op te treden voor
1 wedstrijd. Dit is in principe de eerstvolgende match, nadat de administratieve verwerking
gebeurde.

4.3.1 De puntenrest vervalt op het einde van het seizoen, maar uitgesproken straffen blijven
behouden.
4.3.2 Een sanctie zal medegedeeld worden aan:
- de betrokken speler
- de voorzitter en secretaris van zijn club
- de voorzitter en secretaris van de ploeg waartegen moet gespeeld worden zonder deze
speler.
4.3.3 De data met aanvang en einde van de schorsing zal duidelijk op de mededeling van
schorsing vermeld staan.
4.3.4 Indien een geschorste speler toch deelneemt aan een officiële match, verliest de betrokken
ploeg de wedstrijd met niet-verwittigd forfait. (Forfait, zie art 7.2)

./.
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5. KLASSEMENTEN.
5.1

Puntenklassement

5.1.1 Het klassement wordt als volgt opgemaakt:
• 3-0 of 3-1 winst = 3 punten
• 3-2 winst = 2 punten
• 3-2 verlies = 1 punt
• 3-0 of 3-1 verlies = 0 punten
• Forfait = -1 punt
- bij gelijkheid van wedstrijdpunten krijgt de ploeg met forfait een lagere rang
- bij gelijkheid is het verschil tussen de gewonnen en verloren sets bepalend
- bij gelijkheid, de gewonnen sets
- bij gelijkheid, de beste puntencoëfficiënt (punten voor/punten tegen)
Deze puntentelling is afwijkend van het competitiereglement van VV.
5.1.2 Indien overmacht (bvb epidemie, Covid-19, andere) een einde maakt aan (een deel van) de
competitie zal het BRV-bestuur, na overleg, een passende beslissing nemen met betrekking
tot het verdere verloop van de competitie en de rangschikking.
5.1.3 Indeling van de reeksen: BRV organiseert een recreatieve competitie voor dames (DAMES)
alsook voor gemengde ploegen, die weliswaar op nethoogte voor heren gespeeld wordt
(RECREA).
In functie van het aantal ploegen zal het bestuur het aantal reeksen en de
indeling/samenstelling ervan bepalen voor het volgende seizoen.
5.1.4 De eerst gerangschikte stijgt naar de hogere reeks en de laatst gerangschikte naar de lagere
reeks, tenzij de ploegen onderling overeenkomen of een andere regeling zich opdringt (bvb
andere reeksindeling).
Per reeks wordt voor iedere eerst gerangschikte in de "Eindstand" en voor de “Fair-Play” een
trofee voorzien.
5.2

Fairplay-klassement

5.2.1 Ploegpunten
Dit is het totaal aantal fairplay-punten die een ploeg krijgt van de andere ploegen uit de
reeks, op het einde van de competitie. Elke ploeg ontvangt dan immers een officieel formulier
waarop men de drie fairste ploegen aanduidt. Men geeft 5, 3 of 1 naargelang men een ploeg
sportief vindt. De eigen ploeg mag men uiteraard geen punten geven.
Indien de ‘ploegpunten’ niet of niet tijdig wordt doorgegeven, sluit men zichzelf uit van
deelname aan de fairplay-trofee.
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5.2.2 Sancties
Een ploeg verliest ‘ploegpunten’ tengevolge van sancties. (4.1 en 4.2)
Mondelinge waarschuwing: -1 punt
Gele kaart: -2 punten
Rode kaart: -3 punten
Geel & rood in één hand: -4 punten
Geel & rood in twee handen: -5 punten
5.2.3 Tekorten
Dit zijn de tekortkomingen die op het wedstrijdblad aangekruist werden. (te laat aanwezig in de
zaal, onvolledig ingevuld hoofding van het wedstrijdblad, deelnemerslijst werd niet overhandigd, geen
opstellingsbriefjes,truitjes zijn niet conform:kleur & nummering)

Bijkomend: een verwittigd forfait en een niet-verwittigd forfait worden bijkomend bestraft met
respectievelijk 1 en 5 punten..
Belangrijk: Het totaal aantal tekort-punten wordt door 3 gedeeld en dan in mindering
gebracht van het voorlopig totaal aantal verkregen fairplaypunten (ploegpunten min
sanctiepunten).
5.2.4 Uitreiking van de trofee
Deze gebeurt op de kampioenenhuldiging (kalendervergadering) .
Een ploeg die niet aanwezig is op deze uitreiking kan geen aanspraak maken op deze trofee.
De volgende aanwezige ploeg uit de reeks krijgt dan de trofee.
6. KLACHTEN & SCHEIDSRECHTERSVERSLAG.
Zie juridische reglementering Volley Vlaanderen :
http://www.volleyvlaanderen.be/juridisch/ (onderaan pagina: ‘Infofiche’)
http://www.volleyvlaanderen.be/reglementen/ (zie ‘Juridisch reglement VVB’)
7. BOETES EN FORFAITS.
7.1

De overtredingen op artikels 1.4 / 1.5 / 1.7 / 1.8.1 en 4.3.4 worden bestraft met een
forfaituitslag en een boete gelijk aan het bedrag van een niet verwittigd forfait zijnde €27,00.
Er worden tevens 5 tekortpunten bijgevoegd (5.2.3).

7.2

De boete voor een verwittigd forfait wordt bepaald op het bedrag van €10,00-. Dit is een
forfait gemeld aan de competitieleiding en aan de scheidsrechtersverantwoordelijke, vóór
16u00 de dag voorafgaand aan de wedstrijd. Er wordt tevens 1 tekortpunt bijgevoegd (5.2.3).

7.3

Algemeen forfait €135,0.
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