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•

Het is de bedoeling van het referendum 'Ploeg van de Week' en verkiezing 'Ploeg van het Jaar'
het provinciale volleybal extra in de kijker te zetten. Daarbij gaat de volle aandacht niét naar de
toppers uit de diverse reeksen maar kunnen evengoed en door de aard van het referendum
staartploegen aan bod komen. In die zin zoekt een jury, samengesteld uit leden van de WestVlaamse Commissie Promotie en Media, wekelijks naar de uitschieters van dat
competitieweekend. Dat kan een staartploeg zijn die een topper verslaat maar ook een
staartploeg die nipt, bijvoorbeeld een vijfsetter, verliest. Of een staartploeg die met 3-0 verliest
van een leider maar elke set maar met een verschil van twee punten de boot ingaat. Voor de
kwotaties baseren de juryleden zich op de uitslagen die op de website gepubliceerd worden.
Datzelfde systeem en criteria werden vroeger al gebruikt en toegepast en bewees haar waarde.

•

Elke speelweek wordt er per reeks één ploeg genomineerd die één punt krijgt.

•

Eén van die elf ploegen wordt 'Ploeg van de week' die 2 punten toegekend krijgt. Daarnaast
krijgen er tien ploegen 1 punt toegekend.

•

Uitgestelde wedstrijden die op vrije weekends worden gespeeld worden meegenomen met het
volgende speelweekend.

•

Elke speelweek geven de juryleden zorap mogelijk en uiterlijk tegen dinsdag 19 uur hun
kwotaties met inbegrip van hun 'Ploeg van de Week' door aan Rik Bekaert en de andere
juryleden, Rik Bekaert maakt een samenvattend voorstel en geeft dat voorstel door naar de
juryleden ter goedkeuring. De uitslag wordt de donderdag doorgegeven voor publicatie op de
website van het KWVBV.

•

Rik Bekaert houdt een rangschikking bij per week. Na de laatste speeldag wordt in elke reeks
de ploeg met de meeste punten uitgeroepen tot 'Ploeg van het Jaar'. Op de kampioenenviering
wordt dan door lottrekking uit die elf ploegen de 'West-Vlaamse Ploeg van het Jaar' bepaald.

