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SPELREGLEMENT 

I. ALGEMEEN 

1. Het speelseizoen 

Het speelseizoen loopt van 1 september tot en met 31 mei. 

2. Spelregels 

De wedstrijden van de GERVVOT-competitie worden gespeeld volgens de geldende internationale 
spelregels 2021-2024, goedgekeurd door FIVB (30ste druk), behoudens de afwijkingen aangehaald in 
onderhavig reglement. Alle gevallen, niet voorzien in deze reglementen, worden door het GERVVOT 
bestuur beslecht. 

 

II. VERENIGINGEN en LEDEN 

1. De Volleybalvereniging 

a. Een groep van volleybal beoefenaars kan zich groeperen tot een volleybalvereniging en om een 
aansluiting verzoeken bij de GERVVOT. 

b. De sporthal moet zich bevinden binnen een straal van 30km rond het centrum van Turnhout. 

c. Een ploeg die gemengd op het terrein komt, wordt aanzien als een herenploeg.  

d. De volleybalvereniging moet minstens uit 6 leden en maximum uit 15 leden bestaan. 

e. De volleybalvereniging zorgt voor een eigen verzekering die voor alle door GERVVOT 
georganiseerde evenementen geldig is. GERVVOT staat niet in voor de verzekering van de spelers. 

f.    Een nieuwe ploeg start altijd in de laagste reeks.  

g. Een ploeg die een seizoen overslaat, vrijwillig of door een bestrafte toestand van forfait, moet het 
volgende seizoen terug starten in de laagste reeks. 

h. Bij een naamsverandering of wijziging van ploegleden dienen er minstens 4 bestaande leden 
behouden te blijven om het volgende seizoen te kunnen starten in dezelfde reeks. Indien niet aan 
deze voorwaarde wordt voldaan, wordt de ploeg aanzien als een nieuwe ploeg.  

2. De ploegverantwoordelijke 

a. De persoon die als ploegverantwoordelijke voor zijn (haar) ploeg fungeert, dient in het bezit te 
zijn van een telefoon/gsm en een e-mailadres. 

b. De ploegverantwoordelijke is de enige contactpersoon tussen de volleybalvereniging en de 
GERVVOT op e-mailadres info@gervvot.be 

3. De leden 

1. Een lid kan slechts bij één bepaalde volleybalvereniging van GERVVOT ingeschreven zijn. 

2. Een lid actief in de gewestelijke, provinciale of landelijke competitie of vergelijkbare buitenlandse 
competities, mag niet deelnemen aan de GERVVOT-competitie. Indien om reden van verzekering 
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een lid toch is ingeschreven bij een verbond dient men het lid in te schrijven als niet-speler- 
recreatief en verklaren geen competitie te spelen bij dit verbond. 

3. Als om redenen van coach/trainer een ander inschrijving bij de VVB vereist is, is een verklaring van 
het bestuur van de club vereist dat aangeeft dat betreffende coach/trainer geen competitie speelt 
bij de VVB. 

III. INSCHRIJVING 

1. Een ploeg is pas lid van de GERVVOT als : 
a. de GERVVOT-inschrijving binnen is vóór 1 augustus, op 1 augustus moeten er voldoende 

ploegleden administratief in orde zijn. 
b. alle leden administratief in orde zijn, dit wil zeggen :  

- Een kopie van de identiteitskaart (voor en achterkant) met registernummer of een afdruk van 
de chip van de elektronische identiteitskaart ook genoemd de E-id of bij verlies of ontbreken 
een bewijs afgeleverd door de officiële instantie. 

- een recente pasfoto afleveren of een degelijke (hoge resolutie) JPEG-afbeelding van de 
pasfoto. 

c. het inschrijvingsgeld voldaan is op 1 augustus. Zo niet wordt de betrokken ploeg uitgesloten van 
verdere deelname. Het bestuur zal hieromtrent één aanmaning tot betalen doen. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt € 50 per ploeg. 

 
  Storting gebeurt door overschrijving op rekeningnummer BE12 7350 5737 6292 van :                    

                   GERVVOT p/a Vermeulen Eddy 
                                          Sint-Hubertusstraat 22 

2340 Beerse 
 

d. de spelers verzekerd zijn door de volleybalvereniging zelf. (Art. II. 1. e) 
 

2. Inschrijven van leden tijdens het speelseizoen. 
Er kunnen nieuwe leden ingeschreven worden tot eind februari. Na ontvangst van alle nodige 
documenten zal een nieuwe speler ingeschreven worden binnen de 14 werkdagen na aanvraag, 
inclusief publicatie op de website. 

 

IV. SPELERSLIJSTEN 
 
1. Een spelerslijst wordt aangemaakt door het secretariaat op basis van de gegevens die via het 

inschrijvingsformulier zijn doorgegeven en de E-id’s, gedurende het seizoen kunnen er nog spelers aan 
spelerslijsten toegevoegd (mits zij administratief in orde zijn) of verwijderd worden tot eind februari. 

2. Iedere speler moet lid zijn van GERVVOT en is pas speelgerechtigd als zijn/haar naam en foto op de 
spelerslijst staat en is gepubliceerd op de website. 

3. De spelerslijst is slechts voor één seizoen geldig. 

4. Iedere ploeg dient het spelersblad, met namen en foto’s van de spelers van de ploeg, mee te brengen 
naar de wedstrijd. Dit spelersblad kan men downloaden van de GERVVOT-website ‘gervvot.be’.  
De ploegverantwoordelijken moeten, voor aanvang van de wedstrijd, samen aan de hand van de 
spelerslijsten controleren of alle opgestelde spelers speelgerechtigd zijn volgens de regels van 
GERVVOT. 

5. Wisselen van spelers tussen gelijknamige ploegen mag éénmaal per seizoen voor eind februari, er 
moeten steeds 4 basisspelers van elke ploeg op de spelerslijst blijven staan. 

6. Uitwisselen van spelers:  

Een ploeg mag 2 spelers van een andere ploeg opstellen (zie uitzonderingen), dit zowel voor 
gelijknamige als voor vreemde ploegen. Deze spelers dienen wel aangesloten te zijn bij GERVVOT.  
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De ploeg die gastspelers opstelt, dient ter bewijs het spelersblad van de ploeg van de gastspelers bij te 
hebben.  
De verantwoordelijke van de tegenpartij wordt, voor de wedstrijd aanvangt, verwittigd van de 
opstelling van spelers vreemd aan de eigen ploeg. 
Deze mogelijkheid dient enkel voor noodsituaties. In geval van gastspelers mag er niemand van de 
eigen ploeg op de bank zitten.  De namen van de gastspeler(s) moeten samen met de uitslag 
doorgegeven worden aan de spelleiding. 

Uitzonderingen :  
- Ploegen met meer dan 9 ingeschreven leden mogen geen spelers van een andere ploeg opstellen. 
- Elke speler mag maximum 3 keer met een ploeg meespelen vreemd aan eigen ploeg.  

V. WEDSTRIJDEN 

1. De thuisploeg, dit is de ploeg die als eerste vermeld staat op de wedstrijdkalender, spreekt met de 
tegenstrever de plaats, dag en uur van de te spelen wedstrijd af.  
Indien tijdens het seizoen de sporthal en/of het begin uur verandert dan dient de thuisploeg de 
tegenstrever, een week voor de wedstrijd, hiervan nogmaals te verwittigen. 

2. Een wedstrijd mag verplaatst worden naar een andere maand enkel in samenspraak met de 
spelleiding.  De datum van een uitgestelde wedstrijd wordt ook tijdig, dus voor het einde van de 
maand doorgegeven aan de spelleider.  

3. Een wedstrijd die door onvoorziene omstandigheden niet heeft kunnen plaatsvinden (slecht weer, veel 
zieken/gekwetsten enz.) wordt in onderling overleg verplaatst naar een andere datum, de spelleiding 
wordt hiervan, voor het einde van de maand, op de hoogte gebracht van de nieuwe datum. 
Verplaatsen van wedstrijden mag enkel uit pure noodzaak en moet tot het minimum beperkt worden. 

4. De thuisploeg zorgt voor ;  

 een zaal met voldoende tijd ( 2 uur) om een wedstrijd van 4 sets te kunnen uitspelen.  

 minimum 15 minuten opwarmingstijd voor beide ploegen. 

 een scheidsrechter met een goede kennis van de volleybal spelregels. De persoon die de 
wedstrijd fluit, mag als speler niet opgesteld worden. Wie begint als scheidsrechter doet dit de 
volledige wedstrijd. Ook de taak van coach en scheidsrechter zijn onverenigbaar. 

5. Elke wedstrijd wordt met het rallysysteem betwist over vier sets, met een minimum van vijfentwintig 
punten per set. Per set dient er minstens een verschil van twee punten te zijn.  

6. Technische time-outs bij 8 en 16 punten worden NIET toegepast. 
Per set en per ploeg mogen er 2 time-outs genomen worden. Het tijdstip van deze time-outs in de set 
mag door de ploeg die time-out aanvraagt vrij gekozen worden.  

7. In geval van heirkracht mag een ploeg een wedstrijd betwisten met vijf spelers. 

8. Elke set die wegens tijdgebrek niet kan uitgespeeld worden, wordt door die ploeg verloren die in 
gebreke is. Dit kan de thuisploeg zijn die het niet mogelijk maakt dat de wedstrijd tijdig begint. Dit kan 
echter ook de bezoekende ploeg zijn, vb. als die niet tijdig aanwezig is op het afgesproken uur. Treft 
niemand schuld dan wint de ploeg die op dat ogenblik de meeste punten heeft de set.  

9. Het spelen met een libero is niet toegestaan. 

10. De thuisploeg zorgt bij elke wedstrijd voor : 

   de nodige inspeelballen en een wedstrijdbal. 

  het opstellen van de palen, het net, de scheiding tussen de velden en de scheidsrechtersstoel 

  Het bijhouden van het scorebord. 

 Bij letsel/ongeval de nodige tijd en hulp voorzien. 
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VI. UITSLAGEN EN RANGSCHIKKING 

1. Uitslagen 

 De thuisploeg is verplicht vóór het einde van de maand waarin de wedstrijd volgens de kalender 
moet gespeeld worden, de uitslag van die wedstrijd door te geven aan de spelleiding (d.w.z. bij 
Herman Fabri  (uitslag@gervvot.be).  Speel je één van de laatste dagen van de maand, verwittig 
dan eveneens de spelleiding dan krijg je extra tijd om de uitslag door te geven. 
  
Om het klassement te kunnen vervolledigen is het zeer belangrijk om een niet 
doorgebelde/gemailde uitslag alsnog aan de spelleiding door te geven en dit ten laatste voor het 
einde van de volgende maand. 
 

 Uitslagen doorgeven via e-mail mag onder de volgende voorwaarden: 
Er mogen enkel uitslagen verstuurd worden naar het e-mailadres uitslag@gervvot.be 
U moet een bevestiging krijgen van een goede ontvangst, indien u geen bevestiging krijgt, 
moet u ervan uitgaan dat de e-mail niet is toegekomen en moet u alsnog uw uitslag  
doorbellen/mailen vóór het einde van de maand waarin de wedstrijd werd gespeeld. 

2. Puntentelling 
a. De winnende ploeg (4-0 of 3-1) behaalt 3 punten, in geval van gelijkspel behaalt elke ploeg 2 

punten, de verliezende ploeg krijgt 1 punt. 
b. Indien 2 ploegen in het eindklassement gelijk eindigen, dit wil zeggen evenveel gewonnen, gelijk 

gespeelde en verloren matchen, wordt de ploeg die de meeste sets gewonnen heeft eerst (een 
overwinning te danken aan een forfait van de tegenpartij krijgt geen winnende sets in dit geval). 
Indien nog beide ploegen gelijk eindigen in aantal gewonnen sets, telt het puntenverschil (verschil 
tussen gemaakte en verloren punten van de gelijke ploegen). 

 

VII. SANCTIES 

1. Het opstellen/inschrijven van een speler die nog deelneemt aan de competitie van het VVB of het 
opstellen van een niet ingeschreven speler (die niet voorkomt op de spelerslijst) levert automatisch 
een forfait op voor de betrokken ploeg. De ploeg krijgt geen punten en 3 strafpunten. Bij herhaling van 
deze inbreuk wordt de betrokken ploeg uitgesloten van de GERVVOT- competitie, behoudens 
beslissing van het bestuur.  
 

2. Bij het onreglementair opstellen van een of meerdere gastspelers krijgt de betrokken ploeg 1 
strafpunt. 

 
3. Indien de uitslag van een wedstrijd niet, of laattijdig doorgegeven wordt, krijgt de ploeg in gebreke 2 

strafpunten. (tijdig = voor het einde van de maand waarin de wedstrijd gespeeld wordt). Er zal 
maximaal 2 maal per seizoen een verwittiging verstuurd worden op de voorlaatste dag van de maand 
indien uw uitslag dan nog niet werd doorgegeven.  

 
4. Een ploeg die niet speelt maar de tegenstrever en spelleiding tijdig verwittigt, krijgt 0 punten en de 

tegenstrever krijgt 3 punten. 

5. In geval een match niet wordt gespeeld maar de tegenstrever en de spelleiding worden niet 
verwittigd, wordt de ploeg in gebreke beboet met 2 strafpunten. De tegenstrever krijgt 3 punten. 

Bij een tweede niet gespeelde wedstrijd of een tweede keer laattijdig doorgebeld, wordt dit 3 
strafpunten. Bij een derde niet gespeelde wedstrijd, een derde keer laattijdig doorgebeld of een 
combinatie van beide, wordt men uitgesloten van verdere deelname aan de competitie. Het 
daaropvolgende seizoen dient deze ploeg terug te starten in de laagste reeks. 
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VIII. KLACHTEN 

1. Klachten worden schriftelijk of via e-mail, duidelijk omschreven en enkel door de 
ploegverantwoordelijke, ingediend op het secretariaat:      
                                                            Jan Van Gorp (info@gervvot.be) 
         Varenstraat 53 
         2300  Turnhout 
Dit dient te gebeuren binnen de week na de gespeelde wedstrijd.  

2. Klachten worden in overleg behandeld door het voltallige bestuur van de GERVVOT. 

3. Klachten ingediend door derden worden niet behandeld of beantwoord. 

4. Klachten aangaande spelers zijn pas geldig indien de spelerslijsten door de beide ploegen voor de 
wedstrijd gecontroleerd werden. 

5. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien beslist de Raad van Bestuur 


