
VOLLEYBAL  LEERKRACHTEN 2021 – 2022    

 

 

REGLEMENTEN - In het algemeen wordt het reglement van Volley Vlaanderen nageleefd. 

 - Nethoogte: 2,35m. 

- Wedstrijdduur: 1 x 15 min. Rallypointsysteem. Na 15 min. (muziek) 

   wordt de wedstrijd afgebroken. Het aan-gang-zijnde punt wordt 

   uitgespeeld. 

 - Bij de opslag mag de bal de netrand raken. 

- Er wordt gespeeld met gemengde ploegen. Men spreekt van een  

   gemengde ploeg van het moment dat er 2 spelers (-sters) van 

  het andere geslacht opgesteld worden in de ploeg. 

  Onvolledige ploegen of niet gemengde ploegen spelen buiten 

  competitie 

 - Elke dame in de ploeg levert 1 bonuspunt op per wedstrijd. 

 - Vervangingen: een dame door een dame, een heer door een heer. 

 - Elke ploeg brengt zelf volleyballen mee. 

 

 - Iedere ploeg voorziet iemand (reservespeler - supporter) voor het  

  bedienen van het scorebord. 

  Dank bij voorbaat! 

 

 

RANGSCHIKKING - De puntentelling gebeurt als volgt:   

  - 2 punten voor een gewonnen wedstrijd 

  - 1 punt voor een gelijkspel 

  - 0 punten voor een verloren wedstrijd  

  

 - Bij gelijke stand in de eindrangschikking telt eerst de uitslag van de  

  onderlinge wedstrijd tussen de gelijk gerangschikte ploegen. 

  Is deze gelijk, dan worden volgende criteria in acht genomen: 

1) het verschil tussen het aantal gescoorde punten en het aantal  

   tegenpunten van alle wedstrijden; 

2) de hoogste positieve score van alle wedstrijden; 

3) het lot. 

  

 - Indien meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen  

  gelden volgende criteria: 

  1) het verschil tussen het aantal gescoorde punten en het aantal  

   tegenpunten van alle onderlinge wedstrijden van de   

   gelijk gerangschikte ploegen. 

2) de hoogste positieve score van de onderlinge wedstrijden van de 

 gelijk gerangschikte ploegen; 

3) het lot. 

   

 

PROGRAMMA 

 

Naar aanleiding van de extra aandacht voor fair play en respect in de schoolsport en de sport op school, willen 

we zeker en vast dit aandachtspunt in de praktijk brengen bij de activiteiten voor leerkrachten. 

We rekenen dan ook op de spelende ploegen voor het correcte verloop en de puntentelling tijdens de 

wedstrijden. Er zijn geen officiële scheidsrechters. Bij mogelijke twijfel wordt het punt opnieuw gespeeld. De 

winnende ploeg geeft, onmiddellijk na de wedstrijd, de einduitslag door aan de wedstrijdtafel! 

 


