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Samengestelde ploeg   
Bij de U17 JR zal Smashing Ingelmunster  en VT Lendelede aantreden als samengestelde ploeg. 
Er is een extra aanduiding bij VT Lendelede aangebracht in de kalender. 
Na de ploegnaam wordt (SGP) vermeld, dit staat voor Samen  Gestelde Ploeg. 
Deze spelers zijn toegevoegd aan de jeugdlijsten  
Achter de naam van deze spelers  staat de vermelding    u  . 
Tevens zijn door ons extra kaartjes aangemaakt. 
 
Dit is ook zo voor U15JPA  Volley Bredene(dochterclub) en Volley De Haan.  
 

Aanpassingen kalenderboekje 
W 0198 Volley Team Kortrijk 
 1. Dirk Vanantwerpen, Kloosterdreef 27, 8510 Bellegem 
  Privé: 056/21 91 76 GSM: 0486/39 29 34 
  dirk.vanantwerpen@telenet.be 
 2. Fabien Van Ooteghem, Kaarsengietersstraat 55, 8500 Kortrijk 
     GSM: 0476/37 23 33 
  fabien.van.ooteghem@telenet.be    
 3. Dimitri Vanhalst, Armand Bulteelstraat 12, 8554 Sint-Denijs 
     GSM: 0485/91 69 31 

vanhalstdimitri@telenet.be 
 
W 0383 Roepovo Poperinge 
 1. Bert Surmont, Zevekotestraat 29, 8970 Reningelst 
  Privé. 057/ 76 77 50 GSM: 0496/86 78 16 
  surmont.bert@telenet.be 
 2. Danny Verbiese, Wolnzachlaan 27, 8970 Poperinge 
  Privé. 057/33 81 57 GSM: 0486/33 78 97 
  secretaris@roepovo.be 
 3. Bert Surmont, Zevekotestraat 29, 8970 Reningelst 
  Privé. 057/ 76 77 50 GSM: 0496/86 78 16 
  surmont.bert@telenet.be 
W 0416 Citivo Gits 
 1. Stefaan Vanbossel, Berkenstraat 3, 8830 Gits 

Privé: 051/24 03 48 GSM : 0474/46 31 90 
voorzitter@beobankcitivogits.be 

  2. Patrick Lokere, Stoomtuigstraat 11, 8830 Gits 
GSM : 0475/24 12 98 

secretaris@beobankcitivogits.be 
 3. Ofelia Callewaert, Uilenspiegelstraat 29, 8830 Gits 

    GSM: 0472/29 73 80 
jeugdbestuur@beobankcitivogits.be 
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W 0482 DV Hernieuwenburg-Wielsbeke 
 1. Danny Pattyn, Parkstraat 9, 8710 Wielsbeke 
  Privé: 056/66 30 42 GSM: 0475/43 37 56 
  Danny.pattyn@telenet.be  
 2. . Johan Callens, Waterstraat 58, 8710 Wielsbeke 
  Privé: 056/66 33 22 
  johan@wzcingelmunster.be  
 3. Valerie Vromant, Korenbloemstraat 2, 8710 Wielsbeke 
     GSM: 0476/38 66 98 
  valerievromant002@hotmail.com 
 
W 2017 Hyacinten Heuvelland 

1. Frank Gillebert, Reningelsstraat 40, 8956 Kemmel 
    GSM: 0496/ 17 07 78 
 frank.gillebert@hotmail.com 

 2. Boudry Dorine, Wijtschatestraat 9 b, 8956 Kemmel 
     GSM: 0477/43 29 56  
  dorine.boudry@outlook.be 
 3. Bert Masschaele, Wijtschatestraat 14, 8956 Kemmel 
     GSM: 0497/68 75 62 
  bert.masschaele@gmail.com 
 
W 2115 Rokavo Rollegem Kapelle  
 1. Bart Clicque, Fabriekslaan 16, 8880 Ledegem 
  Privé: 056/50 12 07  
 
 
 2. Joyce Dewaele, Stenen Stampkot 11, 8880 Sint-Eloois-Winkel 
     GSM: 0468/82 27 27    
  francisramaut@telenet.be 
 
W2234 VT Lichtervelde 
 1. Patrick Verplancke, Koolskampstraat 116, 8810 Lichtervelde 
  Privé: 051/69 75 37 GSM: 0496/49 22 32 
  verplancke.bruneel@telenet.be 
 2. Hein Snyders, Gezellelaan 9, 8810 Lichtervelde 

 Privé: 051/74 77 29 GSM: 0475/75 07 26 
 hein.snyders@roulartaprinting.be 

 3. Sofie Vandewalle, Leeuwstraat 6, 8810 Lichtervelde 
  Privé: 051/69 75 37 GSM: 0494/72 00 96  
  vandewalle.sofie@telenet.be 
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W2279  Vosta Staden 
 1. Marijke Van Ysacker, Stampkotstraat 8, 8840 Staden 
             Privé: 051/70 35 94     GSM: 0474/04 72 30  

marijke.vanysacker@scarlet.be 
2. Berlinda Desmet, Molenwalstraat 23, 8840 Staden 

                GSM: 0492/58 88 62 
 berlinda.desmet@telenet.be  
3. Christ Verhaeghe, Spanjaardstraat 10, 8830 Hooglede 

                            GSM: 0476/27 85 94 
  christ.verhaeghe1@gmail.com  
 
W2298 Volare Roeselare 
             1. Bart Bataillie, Ter Reigerie 8, 8800 Roeselare 

       Privé: 051/74 37 03     GSM: 0484/27 92 35 
 bart_bataillie@skynet.be 

2. Leen Steel, Diksmuidesteenweg 86, 8800 Roeselare 
               Privé: 051/69 03 20     GSM: 0486/71 15 36  

leen.steel@telenet.be 
3. Gino Dehullu, Diksmuidsesteenweg 86, 8800 Roeselare 

                            GSM: 0496/53 21 82  
gino.dehullu@telenet.be 

 
 Werkwijze bij laattijdige aankomst van spelers/speelsters 
Het competitiereglement VVB voorziet in de laattijdige inschrijving van spelers/speelsters en/of officiëlen (art. 
9.1 competitiereglement) die niet aanwezig zijn op het moment van de toss. Omdat er vanaf het seizoen 2016-
2017 14 spelers/speelsters, volgens bepaalde regels, mogen ingeschreven worden, is het noodzakelijk dat er 
met volgende principes rekening wordt gehouden:  
  
1. Enkel spelers/speelster die aanwezig en in reglementaire sportkledij zijn, mogen ingeschreven worden en deelnemen aan de eerste set. De controle van identiteit en truinummer gebeurt 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd.    
2. Bij laattijdige aanwezigheid moet er gehandeld worden zoals voorzien in het competitiereglement:  

9.1. DEELNAME BIJ LAATTIJDIGE AANWEZIGHEID  
Laattijdige aanwezigheid van spelers, libero(‘s) (indien er op het wedstrijdblad geen of één libero(‘s) vermeld 
is (zijn)) en officiëlen - uitgezonderd markeerders en terreinafgevaardigde - kan alleen worden vermeld op 
het wedstrijdblad tijdens de spelonderbreking tussen twee sets.  
De spelers dienen zich aan te bieden in reglementaire wedstrijdkledij.  
Uitz.: Bijkomende set testwedstrijden; dan kunnen er geen personen meer toegevoegd worden tussen het 
einde van de 2de wedstrijd en de bijkomende set.  

  
3. De libero of libero’s worden enkel ingeschreven in de hiervoor voorziene vakken.  
  
4. Bij een laattijdige aanwezigheid kunnen enkel de lege vakken worden gebruikt (zowel voor spelers/ 

speelsters als voor de libero’s). Een aanwezige en gecontroleerde speler kan niet uit de samenstelling 
verwijderd worden om zo zijn plaats af te staan.  
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5. Wanneer ze ingeschreven zijn, kan er geen enkele deelnemer overgebracht worden van de ene lijst naar  
de andere (spelers/libero’s), behalve de uitzondering zoals omschreven in punt 6 hierna 

 
6. Enkel spelers/speelster die aanwezig en in reglementaire sportkledij zijn, mogen ingeschreven worden en 

deelnemen aan de eerste set. De controle van identiteit en truinummer gebeurt 30 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd.  

  
7. Bij laattijdige aanwezigheid moet er gehandeld worden zoals voorzien in het competitiereglement:  

9.1. DEELNAME BIJ LAATTIJDIGE AANWEZIGHEID  
Laattijdige aanwezigheid van spelers, libero(‘s) (indien er op het wedstrijdblad geen of één libero(‘s) vermeld 
is (zijn)) en officiëlen - uitgezonderd markeerders en terreinafgevaardigde - kan alleen worden vermeld op 
het wedstrijdblad tijdens de spelonderbreking tussen twee sets.  
De spelers dienen zich aan te bieden in reglementaire wedstrijdkledij.  
Uitz.: Bijkomende set testwedstrijden; dan kunnen er geen personen meer toegevoegd worden tussen het 
einde van de 2de wedstrijd en de bijkomende set.  

  
8. De libero of libero’s worden enkel ingeschreven in de hiervoor voorziene vakken.  
  
9. Bij een laattijdige aanwezigheid kunnen enkel de lege vakken worden gebruikt (zowel voor spelers/ 

speelsters als voor de libero’s). Een aanwezige en gecontroleerde speler kan niet uit de samenstelling 
verwijderd worden om zo zijn plaats af te staan.  

  
10. Wanneer ze ingeschreven zijn, kan er geen enkele deelnemer overgebracht worden van de ene lijst naar  

de andere (spelers/libero’s), behalve de uitzondering zoals omschreven in punt 6 hierna 
 
 Aansluiting lid met vreemde nationaliteit 
 Een persoon met niet Belgische nationaliteit wil bij uw club aansluiten. Hiervoor moet u bij het 
aansluitingsformulier een document ‘verklaring van lid met vreemde nationaliteit’ toevoegen.   
  
Dit document is aangepast om een zo juist mogelijke informatie te bekomen.   
  
Gelieve steeds het document te downloaden van de website http://www.volleyvvb.be/formulieren/, 
om problemen te vermijden   Aansluiting asielzoekers 
 Om deze mensen aan te sluiten dient de club het aansluitingsformulier in te geven (ook een foto), af te drukken en te laten tekenen en medisch te laten valideren. Dit document moet samen met een attest van vreemde nationaliteit naar de VVB worden verstuurd.    
Tegelijkertijd dient een dossier te worden opgemaakt met volgende elementen en verstuurd naar het KBVBV :  
- Naam, Voornaam  
- Geboortedatum  
- Land van Oorsprong  
- Document van het register der vluchtelingen (kopie)  
- ID indien mogelijk (kopie)  
  
De huidige 'vluchtelingenkaart' wordt aanvaard voor de inschrijving bij de VVB of AIF.   
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Een inschrijving als volleybalspeler houdt geenszins een erkenning in van de vluchteling en heeft geen 
invloed op zijn verblijfsrecht.  
  
De spelers/speelsters moeten in orde zijn voor hun ziekte- en ongevallenverzekering.  
  
Speelt de asielaanvrager in Liga A of Liga B, dan is wel een internationaal transfer nodig en treedt het FIVB op 
als federatie van oorsprong.  
  Volleyscores.be 
 
Voor de clubs is een nieuwe pagina voorzien onder “clubinfo”, namelijk ‘volleyscores.be’  
Extra informatie over clubs kan hier ‘vrijblijvend’ gemeld worden (b.v. website adres van de club, trainingen, lid 
worden contacteer op nr… enz), door clubs via 'clubinfo' via 'clubadministratie'. Mogen wij vragen aan de clubs 
deze info telkens te ‘controleren’ en aan te vullen of te wijzigen wanneer nodig.  
  
Die informatie verschijnt op het clubscherm binnen volleyscores.be en kan opgevraagd worden per reeks, club, 
ploeg, enz.  
  
De site geeft alle kalenders, uitslagen en rangschikkingen van ons hele volleybalwereldje met een link naar alle 
belangrijke websites in Vlaanderen. Bij het klikken op het wedstrijdnummer worden de aangeduide 
scheidsrechters zichtbaar. Deze worden dag na wedstrijd verwijderd.  
  
De website is een full-responsive website, die ook op tablet en smartphones bruikbaar is.   
 
 Week van de Official 
 
Waardering  
Als volleybalscheidsrechter is het goed niet op te vallen, juist dan heb je een prima wedstrijd gefloten. Dit 
staat haaks op hoe je als sporter een wedstrijd speelt.   
Een speler zal door mooie en spectaculaire acties juist de aandacht trekken. Vanzelfsprekend krijgen dit soort 
acties veel positieve aandacht, en terecht.   
Dat maakt de volleybalsport zo mooi! Maar geen mooie acties zonder die onopvallende, niet te verwarren met 
onbelangrijke, persoon op de scheidsrechtersstoel.   
De persoon die gèèn aandacht wil tijdens een wedstrijd, maar het wel verdient voor en na een wedstrijd.  
   
De tweede editie van de Week van de Official komt eraan ! Van 1 tot en met 9 oktober 2016 zetten we hen 
extra in de bloemetjes!  
  
Sporters en sportclubs in Vlaanderen kunnen opnieuw leuke acties en initiatieven organiseren tijdens de  
Week van de Official. Een schouderklopje, een kleine attentie, een feestje,... of gewoon een “dikke merci”.   
  
In elke sportclub in Vlaanderen verdienen de officials het om even in de spotlights te staan.  
 
Tijdens de tweede editie van de “Week van de Official” organiseert de Vlaamse Sportfederatie opnieuw 
bijscholingen voor de officials (scheidsrechters, juryleden, tijdsopnemers,…) van 37 sportfederaties.  
  
De bijscholingen gaan door op vrijdag 7 oktober in het Sportverblijf (externe link) , Zuiderlaan 14 in Gent (naast 
de Topsporthal), van 20u00 tot 22u00.   
  
De officials hebben de keuze uit 3 verschillende sprekers die zich focussen op twee thema’s: omgaan met 
verbale agressie en mentale weerbaarheid. Het volgen van de bijscholing is gratis.   
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 Voor meer inlichtingen: http://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-week-van-de-official-2016  
 
 Renovatie sportvloeren Lange Munte te Kortrijk 
 
Renovatie sportvloeren zaal 3-4-5 in Sportcampus Lange Munte 
 
De sporthal Lange Munte dateert van de jaren 1980. Opnieuw wordt er nu een nieuw hoofdstuk toegevoegd in 
het boek dat de stad aan het schrijven is over onze Sportcampus Lange Munte. Zowat 15 jaar geleden gaven we 
met de aanbouw van de nieuwe sporthal samen met de provincie de aanzet. De topsporthal was een feit en in de 
loop der jaren heeft deze hal zich ook al als dusdanig kunnen profileren. Met de organisatie van 
kwalificatiewedstrijden voor EK handbal, volleybal en basketbal met de nationale ploegen werden hoge toppen 
geschoren. Verder waren er nog de demogymfinales, BK badminton en zaalvoetbal, X-mastornooi basketbal en 
tal van andere organisaties, kortom een rits topevents,  goed voor de uitstraling van Kortrijk. Meerwaarde voor de 
organisatoren was steevast de aanwezigheid van een sportdienst die deze events maximaal wist te faciliteren. 
Ondertussen gebeurden er kleinere investeringen, dit altijd opnieuw om de kwaliteit van de dienstverlening voor 
topevents te optimaliseren.  Eén van de laatste investeringen, een performante geluidsinstallatie wist vele 
organisatoren te bekoren want ook hier werd gekozen voor een hoogwaardige professionele installatie aangepast 
aan de noden van het grote gebouw en zijn vele bezoekers. 
 
Renovatie sportvloeren 
De  sportvloeren in zalen 3 en 5 waren “granwood sportvloeren”, bestaande uit samengestelde tegels van 
houtvezels en cement. Deze vloer werd destijds geplaatst in functie van de hoge uitschuifbare tribunes en 
voldeed in die tijd nog als sportvloer. Dergelijke vloeren worden al lang niet meer geplaatst en de sportvloer 
voldeed geenszins aan de sporttechnische normen en eisen van de hedendaagse sporter. Dergelijke vloer is te 
hard en te glad om degelijk te kunnen sporten.  Deze zalen werden  enkel gebruikt voor recreatieve sporten en 
opvulling met trainingen. Wedstrijden konden hier niet doorgaan. De sportvloer van het speelveld 4 was een 
zwevende parketvloer en werd gebruikt als competitieveld. De oude sporthal was uitgerust met 2 elektrische 
bedienbare uitschuifbare tribunes. De tribunes werden geplaatst in 1980. Elke tribune bood plaats voor 1200 
personen. Sinds de bouw van het nieuwe gedeelte (zalen 1 en 2) in de sportcampus Lange Munte werd de ene 
tribune nooit meer gebruikt. Sinds 2008 waren de motoren van die tribune stuk en werden deze omwille van de 
hoge kostprijs niet meer hersteld. Deze tribune was dus al 8 jaar inactief. De andere tribune werd wel nog 
gebruikt voor wedstrijden in zaal 4. De capaciteit was echter een stuk groter dan nodig. Deze tribune kon ook niet 
meer wegens slijtage en vervorming van het onderstel, correct worden in- of  uitgeschoven. De tribunes waren 
totaal verouderd en namen teveel plaats in beslag. Alle grote evenementen worden opgevangen in de nieuwe 
zaal van het sportcentrum. De sportcampus Lange Munte is, sinds de nieuwe accommodatie, de topsporthal uit 
de regio. Heel wat hoogstaande sportieve evenementen worden dan ook aangetrokken. Daarnaast werken 3 
grote clubs en sporten, handbal, basketbal en volleybal, hun trainingen en wedstrijden af in sportcampus Lange 
Munte. De clubs moesten voor hun trainingen regelmatig uitwijken omdat deze niet konden doorgaan op deze 
sportvloeren. In nauw overleg met het team sport wordt geopteerd voor een zwevende massieve parketvloer 
identiek aan de sportvloer van zaal 1 en 2. 
De parketvloer  heeft  navolgende voordelen ; – Zeer geschikt voor sporters. – Zeer goede voetstabiliteit. – 
Bestand tegen zware belasting  – Zeer lange levensduur. – Geschikt voor veel verschillende soorten gebruik.   
Het spreekt voor zich dat voor zowel evenementen als de sportclubs het opwaarderen van de sportvloeren een 
enorme meerwaarde betekenen. De keuze voor parketsportvloeren is hier qua kostprijs en kwaliteit de beste 
optie. Dit past perfect in de visie van een topsporthal. Dit is zowel de keuze van het beleid als de Kortrijkse 
sportclubs. Met de renovatie van de 3 sportvloeren in het oude zaalgedeelte beschikken we nu over 5 
speelplatforms met een hoogwaardige parketvloer waar vele centrumsteden enkel kunnen van dromen. Hiermee 
kunnen de intensieve trainingen beter verteerd worden. Dat vertaalt zich letterlijk in een langere carrière voor de 
sportbeoefenaar. Het ligt dan ook in de verwachting dat de hier aanwezige sportclubs gretig gebruik zullen maken 
van deze faciliteiten om deze ook nog sterker te exploiteren. Stages met uitstraling, toptornooien, het kan nu 
allemaal.  Voor de realisatie van de nieuwe sportvloeren was het noodzakelijk dat de bestaande tribunes werden 
weggenomen gezien bij de uitvoering van de nieuwe sportvloeren het bestaande niveau van de zaal een 5-tal cm 
wordt verhoogd door de zwevende onderbouw van de nieuwe sportvloer. Deze vloeren kunnen zo’n tribune niet 
dragen. Samen met het feit dat de tribunes niet meer van deze tijd zijn en de capaciteit niet nodig is, stellen we 
voor deze tribunes te verwijderen. Het is onmogelijk deze op een of andere manier te recupereren. Afbreken en 
terug opbouwen was omwille van de ouderdom en vervormingen niet mogelijk.. In de toekomst wordt gekozen 
voor hedendaagse, flexibele tribunes, aangepast aan de nodige capaciteit. Het niveauverschil ten opzichte van 
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de toegangsdeuren wordt op diverse plaatsen opgevangen met hellende vlakken zodat de zaal ook toegankelijk 
blijft voor andersvaliden.   
Kostprijs: 248.000 Btw  Incl. Afbraak Tribune : 34.000 Btw Incl.  
 
 

Afspraken 
 

- Aangepast schoeisel 
o Sportschoenen die geen strepen maken 
o Coachen, bezoekers die de parket betreden: verplicht blauwe overtrekzolen 
o GEEN (naald)hakken  
o Geen sportschoenen waarmee ook buiten wordt gesport (vuil, steentjes) 

- Zwarte matten: om over te lopen zonder aangepast schoeisel, niet om naast te lopen.  
- Drank en eten 

o ENKEL water toegelaten 
o GEEN kauwgum 
o GEEN eten, ook geen kleine snacks, chips, … 
o GEEN glas 
o Flessen in de voorziene vuilbakken 

- Plaatsen materiaal 
o Enkel materiaal met bescherming of materiaal op beschermvloer 
o Stoelen, grote banken (met leuning) tribunes, … niet-sportmateriaal NIET op de parketvloer plaatsen 
o Zorg dragen bij het verplaatsen van materiaal; niet slepen, verduwen,… 

- Geen tape, geen krijt, geen hars  
- Bergingen 

o Materiaal terug op de juiste plaats.  
o Orde en netheid handhaven 
o Niet spelen in de berging 

- Instructies zaalwachters opvolgen 
o Bij problemen/vragen, zaalwachter contacteren 
o Problemen melden 

 
 Wedstrijdnummers op wedstrijdblad 
 
Bij het invullen van het wedstrijdnummer op het wedstrijdblad moet dit het volledig geheel zijn.Dit is het 
geheel die in het kalenderboekje en op de website voor de wedstrijd staat. 
Bvb U15 MRC – 0023. 
Dus eerst reeks en daarna nummer vermelden. 
 
 Bijkomende info competitie: 

- Beloftenwedstrijden:  Deze worden in de Provinciale Competitie volledig afgewerkt. Dit houdt in dat de 
derde set tot minimum 15 en met een verschil van twee punten gespeeld worden. Er worden ook geen 
Technische Time Outs genomen. 
 

- Spelerslijsten:  Enkel de spelerslijst van de ploeg voorleggen uit de reeks waarin gespeeld wordt. Indien 
jeugdspelers deelnemen die niet op die lijst voorkomen, dan ook de jeugdspelerslijst voorleggen. Andere 
spelers leggen hun spelerskaart voor en dit wordt vermeld op het wedstrijdblad. Bij Bekerwedstrijden 
worden dezelfde lijsten voorgelegd. 
 

- Invullen WSB (wedstrijdblad): Vanaf heden mogen maximum 14 spelers op het wedstrijdblad ingevuld 
worden. Daarvan zijn er 12 veldspelers en 2 libero’s.De libero’s worden  ingevuld in het voorziene vak 
Libero. Bij 13 of 14 spelers is men verplicht 1 of 2 libero’s te noteren. De lijnen 13 en 14 mogen gebruikt 
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worden bij een geschrapte lijn. Dit is enkel toegestaan in de Provincie Competitie. Dus de libero’s worden 
nooit ingevuld als veldspeler. 
 

- Jeugdwedstrijdbladen: Zelfde regeling als bij het seniorenwedstrijdblad. Maar hier zijn maar twaalf 
lijnen voorzien voor de veldspelers. 

 
- Markeerder/Terreinafgevaardigde: Dit jaar is het toegelaten dat markeerder en terreinafgevaardigde 

door dezelfde persoon mogen uitgeoefend worden. Hou er wel rekening mee dat een 
terreinafgevaardigde steeds MOET aangesloten zijn bij de thuisclub. 

 
- Wedstrijdwijzigingen: Deze worden aangevraagd via de clubadministratie VVB door het 

wedstrijdnummer aan te klikken en dit kan enkel door de thuisclub.  Hou er rekening mee dat er een 
termijn is ingesteld om binnen de acht dagen te reageren op deze aanvraag. Indien binnen deze gestelde 
termijn geen reactie komt , wordt dit als een akkoord van de tegenstrever aanvaard. Indien de aanvraag 
aan alle voorwaarden voldoet. Daarom deze raad, OPEN EN LEES REGELMATIG JULLIE 
CLUBADMINSTRATIE (liefst dagelijks eens checken). 

 
- 1° Provinciale Dames en Heren: Daar bestaat reeds een aantal jaar de traditie , dat er na de wedstrijd 

belegde broodjes worden voorzien voor de bezoekende ploegen. 
 

- Ploegnamen met extra vermelding:     
                    § Jeugdploegen met een *: Spelen eventueel vijf sets. 
                    § Jeugdploegen met ( + ): Spelen met spelers uit hogere categorie. 
                    § Jeugdploegen met ( SGP ): Dit zijn samengestelde ploegen. 
                    § Seniorenploegen met ( ZB ): Deze ploegen spelen geen  beloftenwedstrijd. 

 
 Sportkledij 
 
A.10.1. Bij een officiële wedstrijd treden de spelers aan in de voorgeschreven en uniforme sportkledij (trui - broek) 
en van dezelfde kleur voorzien van de vereiste reglementaire nummering. 
Nummering van 1 tot 20 in duidelijk contrasterende kleur met een hoogte van minimum 10 cm en maximum 15 cm 
op het midden van de borst en minimum 15 cm en maximum 20 cm midden op de rug.  
De band waarmede het nummer gemaakt wordt moet minimum 1 cm en maximum 2 cm breed zijn. 
De liberospelers moeten een uitrusting dragen waarvan de trui een dominante andere kleur is dan de uitrusting van 
de andere leden van de ploeg.  
Een her aangeduide libero mag in een ander gekleurd jasje aantreden.  
De reclame op de liberotruien mag anders zijn. 
 
A.10.2. Voor het vermelde seizoen is de nummering op de truien voor de senioren toegestaan van 1 tot en met 20. 
Voor de jeugd is de nummering van de truien van 1 tot en met 99 toegestaan. 
 
A.10.3. De scheidsrechter zal elke tekortkoming of afwijking i.v.m. deze voorschriften noteren op het 
wedstrijdblad, opdat de voorziene boete kan worden toegepast. 
 
A.10.4. Iedere speler moet in uniforme kledij aan de wedstrijd deelnemen. 


