HEROPSTART VOV-COMPETITIES
Algemeen
Onderstaand hernemen wij de tekst die vanuit Volley Vlaanderen verspreid is ivm een mogelijke
heropstart van de verschillende competities.
Aanvullend praktische info hoe we de VOV-competities zullen heropstarten.
Na de communicatie vanwege de federale overheid op vrijdag 30 oktober met betrekking tot de
lockdown en de nieuwe uitgewerkte maatregelen inzake de bestrijding van het Covid-virus is de
situatie voor wat betreft het Vlaams volleybal als volgt.
• Alle competities met uitzondering van de beide liga’s (de nationale competities, alle provinciale en
promoreeksen + jeugdreeksen) staan on hold tot minstens 15 december 2020. Gelet de teams
nadien een periode nodig hebben om de trainingen te hervatten voorzien we -onder voorbehoud van
verdere ontwikkelingen- een minimale blokkering van de competities tot en met 7 januari.
De wedstrijden van 19-20/12/2020, 26-27/12/2020 en 02-03/01/2021 worden dan ook op ‘uitgesteld’
gezet.
Om de volleybalsport blijvend op de kaart te zetten en de inspanningen van clubs en federatie van de
voorbije jaren niet vergooien, is het belangrijk onze sport verder te zetten wanneer mogelijk en
rekening houdend met de veiligheid van de deelnemers.
We kunnen niet weten hoe de COVID-pandemie gaat evolueren en welke beslissingen eventueel
genomen zullen worden. Op dit moment hopen we op een ‘groen licht’ vanaf 16 december 2020.
Onderstaande planning is dan ook in de eerste plaats daarop ingesteld.
Verder verloop seizoen 2020 – 2021
Na een mogelijke GO vanaf 16/12 wensen we niet dadelijk terug op te starten. Dit is vlak voor de
feestdagen en wellicht zullen sommige sportinfrastructuren nog gesloten blijven tot einde 2020.
COMPETITIE
Om de clubs een inloopperiode te geven, zal de competitie officieel herstarten in het WE vanaf
vrijdag 8 januari 2021. Vanaf dan zal de bestaande kalender (geldig voor senioren en U19/U17)
afgewerkt worden tot 25/04/2021. Dit komt neer op het spelen van de terugronde volgens de
eerder gemaakte afspraken van de clubs.
Het doel is om 50% van het aantal wedstrijden (per niveau) te behalen. Daarbij moet iedere ploeg
minstens 1 keer spelen tegen iedere ploeg van de reeks.
Als er geen 50% van de wedstrijden kunnen worden gespeeld, komt de rangschikking te vervallen en
zijn er geen stijgers en dalers.
De uitgestelde wedstrijden (zijnde deze tot en met het weekend 02/03/01/2021) vervallen en worden
NIET ingehaald.
De reeds gespeelde wedstrijden en resultaten blijven behouden (voor senioren en U19/U17).
Gedurende de inloopperiode kunnen eventuele wijzigingen aangevraagd worden (dit tot
05/01/2021). Vanaf de heropstart zijn wedstrijdwijzigingen nog ENKEL mogelijk indien noodzakelijk

ten gevolge van beslissingen van (lokale) overheden of na een akkoord van de POC, telkens mits
voorlegging van de nodige bewijzen.
Geen bewijs = geen goedkeuring.
De rangschikking, na toepassing van een coëfficiënt (behaalde punten : gespeelde wedstrijden x
aantal te spelen wedstrijden per niveau) om alle clubs gelijk te schakelen, aan het einde geldt als
eindklassement.
Jeugdcompetitie U15, U13 en U11
Gezien wij in de 1ste ronde niet aan de vereiste 50% gespeelde wedstrijden komen, worden er geen
‘eindrangschikkingen’ voor deze 1ste ronde weerhouden.
Vanaf 10/12/2020 worden er nieuwe voorkalenders gemaakt waarna de clubs tot 05/01/2021 de tijd
krijgen om wedstrijdwijzigingen, via volleyadmin, door te geven.
De start van de 2de ronde kan hopelijk voorzien worden in het weekend 09-10/01/2021.
*U15 en U13
Ploegen die wensen te stijgen of dalen van niveau geven dit door voor 10/12/2021 (via gewone
mail).
Anders blijven de indeling van de reeksen behouden zoals in de 1ste ronde.
Eventuele nieuwe ploegen geven dit via gewone mail door met vermelding van speeldag, uur en zaal.
Nieuwe ploegen spelen in niveau 2.
*U11
-Ploegen die vanuit 2B naar 3/3 wensen te gaan geven dit door via gewone mail.
-Ploegen 2.0 moeten terug inschrijven via volleyadmin.
-Ploegen 2.0 die naar 2B wensen over te stappen, schrijven in via volleyadmin.
-De inschrijvingsmodule zal open staan vanaf 25/11/2020 tot 10/12/2020.
Volgende reeksen zullen openstaan: Jongens U11-2B-2R, Meisjes U11-2B-2R, Jongens/meisjes U112.0-2R.
De gemengde ploegen schrijven in bij de jongensreeksen.
Bij 2B worden de jongensploegen, meisjesploegen en gemengde ploegen in aparte reeksen
ingedeeld. Bij teveel jongens- of gemengde ploegen kunnen deze in één reeks worden geplaatst.
BEKER
Voor de bekercompetities maken we een onderscheid tussen de seniorenbekers en jeugdbeker.
Seniorenbekers
Deze bekers worden NIET verder gespeeld.
Later zal beslist worden of eventueel de finales kunnen plaatshebben tussen de finalisten van vorig
seizoen.

Jeugdbeker
Volley Vlaanderen wenst de Vlaamse Jeugdkampioenschappen te laten doorgaan. Daarom wordt de
jeugdbeker verder gespeeld.
Gezien wij nog maar een beperkt aantal bekerweekends en vrije weekends hebben, wordt de
jeugdbeker enkel verdergezet met de winnaars van de 1ste ronde; eventueel aangevuld met enkele
beste verliezers.
Tevens zullen er aanpassingen nodig zijn in de bekertrekking.
Verdere info via een aparte mailing in de loop van de komende weken.
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