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HOOFDSTUK A
ALGEMEEN

Artikel 1

Wedstrijdreglement

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op alle door de Bedrijfsvolleybalbond Hulst
georganiseerde kompetitie, toernooi- en bekerwedstrijden. Er wordt gespeeld volgens
de aangepaste spelregels van de NeVoBo, zoals vermeld in “Spelregels BeVoBo
Hulst”.
Artikel 2

Organisatie van wedstrijden

De bevoegdheid tot het organiseren van kompetitie-, toernooi- en bekerwedstrijden
berust bij het bestuur. De organisatie van wedstrijden is opgedragen aan de
kompetitieleider, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Artikel 3

Speelzalen en speelavonden

Het bestuur wijst de speelzalen aan en stelt de speelavonden vast.
Artikel 4
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Artikel 5

Leiders
Elk bij de BeVoBo Hulst ingeschreven team is verplicht een leider aan te
wijzen en deze vóór aanvang van het seizoen bij het bestuur bekend te maken.
De leider heeft de algehele leiding voor zijn/haar team en is ook
verantwoordelijk voor het gedrag van de leden van zijn/haar team.
De leider is verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van
mededelingen van het bestuur aan de leden van zijn/haar team.
De leider is verplicht zijn/haar leden in kennis te stellen van de voorwaarden
waaronder zij aan de wedstrijden deelnemen, evenals van ingevoerde
wijzigingen of verstrekte aanvullingen en aanwijzingen.
De leider dient ervoor te zorgen dat het inschrijfgeld van zijn/haar team tijdig
wordt voldaan.
De leider noteert voor aanvang van de wedstrijd de namen van alle aanwezige
teamleden op het wedstrijdformulier.
Toegang tot de zalen

Spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld, hebben voor hun wedstrijd samen
met hun leider en coach toegang tot de wedstrijdzaal. Zij zijn verplicht in de zaal alle
aanwijzingen van de zaalwacht en/of bestuursleden op te volgen.
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HOOFDSTUK B
DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 6
a.
b.

c.
d.

e.

Artikel 7
a.

b.

Artikel 8
a.
b.
c.

Artikel 9

Inschrijving
Ieder jaar bepaalt het bestuur, bij de openstelling van de inschrijving, de wijze
waarop en voorwaarden waaronder kan worden ingeschreven.
Voor aanvang van ieder seizoen stelt de leidersvergadering, op voorstel van het
bestuur, de per team verschuldigde contributie vast. Deze dient voor 1
november van het betreffende seizoen te worden voldaan.
Teams, die nog contributie over het lopende seizoen verschuldigd zijn, dienen
deze eerst te voldoen voordat zij kunnen inschrijven voor het nieuwe seizoen.
Teams dienen voor aanvang van het nieuwe seizoen een spelersopgave aan het
bestuur te verstrekken. Ook tijdens het seizoen kunnen nog nieuwe spelers
worden opgegeven (zie artikel 16).
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de kompetitieleider voor
meer dan één team uit te komen per kompetitie.
Terugtrekking of uitsluiting
Een team dat zich uit de kompetitie terugtrekt nadat het programma is
gepubliceerd, of dat door het bestuur tijdens de kompetitie wordt uitgesloten,
verbeurt de reeds betaalde contributie.
Terugtrekking of uitsluiting heeft tot gevolg dat alle door dit team gespeelde
wedstrijden als niet gespeeld worden aangemerkt.
Voorwaarden spelers om in de kompetitie en bekertoernooi uit te komen
Een speler mag slechts in één team per kompetitie worden ingeschreven.
Iedere speler dient tenminste zes dagen voordat hij/zij een bindende wedstrijd
speelt, als lid te zijn ingeschreven.
Geschorste of geroyeerde spelers mogen gedurende de opgelegde strafperiode
aan geen enkele wedstrijd deelnemen.
Niet komen opdagen teams

Aangezien het programma voor een volledig seizoen wordt vastgesteld is het niet
mogelijk om wedstrijden uit te stellen en opnieuw vast te stellen. Indien een team niet
of onvolledig (minder dan vijf spelers) komt opdagen, verliest dit team de wedstrijd.
Bij de dames betekent dit een verlies met 3-0 (75-0) en bij de heren 4-0 (90-0). Zie de
artikelen 12, 22 en 23.
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Artikel 10

Onvolledige teams

Het is bij wijze van uitzondering toegestaan om kompetitie- en bekerwedstrijden met
vijf spelers te spelen. De zesde speler, die tijdens de wedstrijd het vijftal aanvult, valt
in op de midachterpositie. De teller noteert diens naam op het wedstrijdformulier,
evenals de stand die op dat moment is bereikt.
Indien de bewuste speler op een andere positie invalt, verliest het team alle punten die
in de foutieve opstelling zijn gemaakt. De scheidsrechter dient op naleving hiervan toe
te zien (zie artikel 12).
Artikel 11

Staken van de wedstrijd door scheidsrechter of team

Indien de scheidsrechter een speler wegens wangedrag uit het veld stuurt voor één of
meerdere sets, dan wel voor de rest van de wedstrijd, en indien daardoor het aantal
spelers beneden de vijf daalt, dan worden respectievelijk één of meerdere sets of de
gehele wedstrijd, voor het in overtreding zijnde team verloren verklaard. Bovendien
kan de kompetitieleider de weggezonden speler een schorsing opleggen.
Indien een team het veld voor het einde van de wedstrijd verlaat, kan de
kompetitieleider dit team eveneens een schorsing opleggen. De wedstrijd wordt voor
het in overtreding zijnde team verloren verklaard en niet opnieuw vastgesteld.
Artikel 12

Aanvangstijden wedstrijden

Het bestuur stelt de aanvangstijden van de wedstrijden vast. Ze dienen stipt te
beginnen op het in het wedstrijdprogramma aangegeven tijdstip. Teams moeten dan
ook vijf minuten voor aanvang, i.c. om 19.55, 20.55 of 21.55 uur, volledig en
speelklaar in de zaal aanwezig zijn en zich melden bij de zaalwacht.
Zijn er op het aanvangstijdstip, i.c. om 20.00, 21.00 en 22.00 uur, nog steeds geen vijf
spelers van een team in het veld aanwezig, dan wordt de eerste set voor dit team
verloren verklaard (25-0). Zijn beide teams niet tijdig of onvolledig aanwezig dan
vervalt voor beide teams de eerste set. Mocht het op het afwezige team alsnog komen
opdagen of het onvolledige team alsnog minimaal vijf spelers in het veld brengen dan
dient de wedstrijd onmiddellijk te beginnen. Bij de dames worden dan nog twee sets
t/m 25 punten gespeeld. Bij de heren worden er nog twee sets t/m 25 punten en één set
t/m 15 punten gespeeld.
Indien een kwartier na het aanvangstijdstip, i.c. om 20.15, 21.15 en 22.15 uur, nog
steeds sprake is van een afwezig of onvolledig team, dan wordt dit team geacht niet te
zijn op komen dagen en treedt artikel 9 in werking. De tegenstander is verplicht tot het
verstrijken van deze tijd volledig in de zaal aanwezig te blijven. Indien beide teams
afwezig of onvolledig zijn vervallen alle sets en wordt de stand reglementair 0-0. De
scheidsrechter neemt deze beslissing en maakt hiervan een aantekening op het
wedstrijdformulier.
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Artikel 13

Ongerechtigde speler

Een ongerechtigde speler is iemand die volgens dit reglement niet had kunnen of
mogen spelen. Indien een team toch een ongerechtigde speler laat (of heeft laten)
meespelen, is het in overtreding en wordt de desbetreffende wedstrijd verloren
verklaard.
Artikel 14

Te spelen sets

Voor aanvang van het seizoen wordt in de leidersvergadering op voorstel van de
kompetitieleider vastgesteld hoeveel sets er worden gespeeld in de kompetitie- en
bekerwedstrijden. De gemaakte afspraken worden in de notulen vastgelegd en via de
website van de BeVoBo kenbaar gemaakt.
Bij de dames worden 3 sets gespeeld t/m 25 punten, met 2 punten verschil.
Bij de heren worden 3 sets gespeeld t/m 25 punten en 1 set t/m 15 punten, eveneens
met 2 punten verschil. Ieder team heeft recht op 1 time out per set van 30 seconden.
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HOOFDSTUK C
SAMENSTELLEN EN WIJZIGEN TEAMS
Artikel 15

Samenstellen teams

Voor aanvang van de nieuwe competitie moet ieder team de nieuwe spelerslijst aan de
kompetitieleider doorgeven. Hiervoor is een speciaal inschrijvingsformulier
beschikbaar. Het bestuur kan dispensatie verlenen om de spelersopgave later in te
dienen. Per team dienen tenminste zes spelers te worden opgegeven.
De dames- en herenteams komen uit in een afzonderlijke kompetitie. In een
damesteam mogen geen heren en in een herenteam mogen geen dames worden
opgesteld, tenzij er door het bestuur dispensatie is verleend.
Artikel 16

Opgeven nieuwe spelers tijdens de kompetitie

Teams kunnen tijdens de kompetitie nieuwe spelers opgeven door middel van een
speciaal aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren zijn via de website van de
BeVoBo te downloaden. Dit formulier dient tenminste zes dagen voordat zij een
kompetitie- of bekerwedstrijd spelen te worden ingeleverd bij het secretariaat. Wordt
deze termijn niet in acht genomen dan is artikel 13 van toepassing. Zonder
schriftelijke toestemming kan niet worden gespeeld.
Artikel 17
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Artikel 18
a.

Uitkomen in een ander team
Alleen uitwisseling van spelers in dezelfde klasse of van spelers uit een lagere
klasse.
Maximaal met 2 spelers aanvullen is toegestaan (zie ook punt c).
Aanvullen tot 5 of 6, afhankelijk van het aantal spelers de tegenpartij heeft (zie
ook punt d).
Heeft een team 5 spelers en kunnen of willen zij niet aanvullen tot 6, dan mag
het andere team ook maximaal aanvullen tot 5 spelers.
De namen van de spelers die een team aanvullen moeten op het
wedstrijdformulier worden ingevuld.
Na de wedstrijd kunnen er geen klachten ingediend worden over de spelers
waarmee is aangevuld.
Overschrijvingen
Een speler die voor een ander team dan waarvoor hij/zij gerechtigd is, wenst uit
te komen, heeft daarvoor toestemming nodig van het bestuur. Het bestuur
neemt daarbij de volgende overschrijvingsbepalingen in acht. Benodigd is:
1.
een verklaring dat hij/zij is aangenomen als lid van het team waarvoor
hij/zij wenst uit te komen;
2.
een verklaring waaruit blijkt dat hij/zij aan de financiële en andere
verplichtingen, tegenover het team dat hij/zij wenst te verlaten, heeft
voldaan en op welke datum hij/zij het laatst een bindende wedstrijd heeft
gespeeld.
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b.
c.

d.
e.

Artikel 19
a.

b.

c.

Tot de ingangsdatum van de overschrijving blijft de aanvrager speelgerechtigd
voor het team dat hij/zij wenst te verlaten.
Indien de aanvrager voor zijn/haar nieuwe team een bindende wedstrijd speelt
voor de datum waarop de overschrijving van kracht wordt, dan wordt dit als
ongerechtigd aangemerkt en treedt artikel 13 in werking.
Behoudens buitengewone omstandigheden wordt aan een speler slechts
eenmaal per seizoen overschrijving verleend.
Het bestuur kan in bijzondere gevallen dispensatie verlenen van de
reglementaire overschrijvingsbepalingen.
Overschrijvingstermijn
Een overschrijvingsaanvraag moet voordat de kompetitie begint bij het
secretariaat worden ingediend. In bijzondere gevallen kan een aanvraag ook
tussentijds worden ingediend.
De toestemming tot overschrijving wordt in normale gevallen binnen een week
verleend indien er geen bijzondere redenen voor weigering zijn en aan alle
financiële of andere verplichtingen ten aanzien van het verlatende team is
voldaan.
Zodra in het lopende seizoen 75% van de kompetitie- en/of bekerwedstrijden
zijn gespeeld is niet meer toegestaan spelers over te schrijven.
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HOOFDSTUK D
WEDSTRIJDPROGRAMMA EN FORMULIEREN
Artikel 20
a.
b.

c.

Artikel 21

Kompetitieprogramma
De kompetitieleider publiceert voor aanvang van de kompetitie een volledig
wedstrijdprogramma.
Indien een kompetitie- of bekerwedstrijd door omstandigheden moet worden
omgezet of ingelast, dan stelt de kompetitieleider de betrokken teams hiervan
tenminste zes dagen tevoren schriftelijk in kennis.
Teams mogen onderling geen afspraken maken over het wijzigen van het
wedstrijdprogramma of de aanvangstijden.
Bekertoernooi

Naast de kompetitie wordt er ook een bekertoernooi afgewerkt. Aan dit toernooi
nemen alle teams deel. De wijze waarop het bekertoernooi wordt gespeeld wordt op de
leidersvergadering vastgesteld. Ook voor bekerwedstrijden gelden alle bepalingen van
dit reglement, voor zover van toepassing.
Artikel 22
a.
b.

c.

Artikel 23

Niet spelen vastgestelde wedstrijden
Zeer uitzonderlijke omstandigheden voorbehouden zal onder geen beding van
het kompetitieprogramma worden afgeweken.
Er is sprake van overmacht indien bijzondere omstandigheden de reden zijn
van het niet komen opdagen van een team. Om de kompetitieleider hiervan te
overtuigen dient een team haar argumenten binnen zes dagen schriftelijk aan
hem in te zenden. De kompetitieleider zal ingeval van overmacht geen sanctie
opleggen.
Tegen de beslissing van de kompetitieleider, kunnen teams beroep aantekenen
bij het bestuur.
Promotie en degradatie

Per klasse promoveert het hoogst en degradeert het laagst geëindigde team. Het
bestuur behoudt zich het recht voor af te wijken van deze promotie-/degradatieregel.
Artikel 24
a.
b.

c.

Wedstrijdformulieren
De wedstrijdformulieren worden door het secretariaat aangemaakt en zijn in de
zaal te verkrijgen bij de zaalwacht.
De scheidsrechter dient het wedstrijdformulier bij de zaalwacht op te halen en
terug te brengen. Daarbij zorgt hij/zij voor een juiste en volledige invulling en
ondertekening.
Het wedstrijdformulier dient te vermelden:
1.
De namen van de beide teams, het veldnummer, de speeldatum en het
tijdstip van spelen.
2.
De aard van de wedstrijd (kompetitie of beker)
3.
De namen van de spelers die aan de wedstrijd deelnemen
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d.
e.
f.

4.
De handtekening van de beide aanvoerders
5.
De naam en handtekening van de scheidsrechter
6.
De telling, deze dient op het formulier plaats te vinden
7.
Het aantal aangevraagde time-outs (vermelden van de stand)
8.
De uitslag van de wedstrijd (wedstrijdpunten en setpunten)
9.
De reden van het niet doorgaan of staken van de wedstrijd
Bij ontstane verschillen over de score is de telling op het wedstrijdformulier
bepalend bij het onderzoek.
Op- en aanmerkingen dienen door de aanvoerder(s) op de achterzijde van het
formulier te worden vermeld en ondertekend.
De scheidsrechter noteert op het wedstrijdformulier de bijzonderheden en
onregelmatigheden die zich vóór, tijdens en na de wedstrijd hebben
voorgedaan.
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HOOFDSTUK E
OFFICIALS
Artikel 25

Zaalwachten

Bij toerbeurt worden spelers van deelnemende teams belast met het verrichten van de
zaalwachtdienst. In het wedstrijdprogramma staat wekelijks aangegeven welke teams
op dinsdag en donderdag een zaalwacht moeten leveren. De zaalwacht is
verantwoordelijk voor het correcte verloop van de speelavond en dient zich strikt te
houden aan de in “de handleiding ten behoeve van zaalwachten” opgedragen
werkzaamheden. De teams zijn verplicht de door de zaalwacht gegeven opdrachten te
volgen.

Artikel 26
a.
b.
c.
d.

Artikel 27
a.

b.

c.

d.

Scheidsrechters
De indeling van de scheidsrechters, zaalwachten en reservescheidsrechters staat
vermeld in het wedstrijdprogramma.
De scheidsrechter dient tenminste vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd
in de zaal aanwezig te zijn en zich bij de zaalwacht te hebben gemeld.
De scheidsrechter is vóór, tijdens en na de wedstrijd de hoogst aanwezige
functionaris op het veld.
Uitsluitend de aanvoerders kunnen de scheidsrechter correct om uitleg vragen.

Niet komen opdagen van de aangewezen scheidsrechter
Indien na het verstrijken van het officiële aanvangstijdstip de aangewezen
scheidsrechter niet aanwezig is in de zaal, dan wordt hij/zij geacht niet te zijn
op komen dagen. Het team waarvoor de betreffende scheidsrechter optreedt
wordt 1 wedstrijdpunt in mindering gebracht. Slechts ingeval van overtuigend
bewezen overmacht mag hiervan worden afgeweken.
Ingeval de aangewezen scheidsrechter niet komt opdagen, dient op de eerste
plaats de dienstdoende reservescheidsrechter te worden ingezet. Mocht deze
niet aanwezig zijn dan dient de zaalwacht na te gaan of een andere, tot de
BeVoBo Hulst toegelaten en kwalitatief aanvaardbare scheidsrechter, de
leiding op zich wil nemen. Beide teams zijn verplicht de leiding van deze
scheidsrechter te accepteren voor de gehele wedstrijd.
Blijkt geen vervangende scheidsrechter aanwezig te zijn die aan de genoemde
kwalificaties voldoet, dan kunnen beide aanvoerders, in overleg met de
zaalwacht, zelf iemand uitnodigen. Dit dient voor aanvang van de wedstrijd op
het wedstrijdformulier te worden aangetekend. De op deze wijze verkozen
scheidsrechter geniet dezelfde bevoegdheden en rechten als alle andere
scheidsrechters.
Is een wedstrijd begonnen onder leiding van een vervangend scheidsrechter en
komt de aangewezen scheidsrechter alsnog opdagen, dan heeft deze geen recht
meer om de leiding over te nemen.
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e.

f.

g.

Artikel 28

Komt de aangewezen scheidsrechter niet opdagen en is er geen vervangende
scheidsrechter beschikbaar dan dient 15 minuten te worden gewacht. Na deze
tijd wordt de bewuste wedstrijd niet meer gespeeld en zal de kompetitieleider
trachten deze wedstrijd opnieuw vast te stellen.
Verlaat een team de zaal voordat de 15 minuten na het officiële
aanvangstijdstip zijn verstreken, dan wordt dit team geacht niet te zijn komen
opdagen en treedt artikel 9 van dit reglement in werking.
Indien een aangewezen scheidsrechter nog aan het spelen is op het moment dat
hij/zij een wedstrijd moet fluiten, dan kan hij/zij deze wedstrijd volledig
uitspelen. Hij/zij dient echter onmiddellijk na het beëindigen van de wedstrijd
de aangewezen wedstrijd te gaan fluiten. Betrokken teams moeten zolang
geduld betrachten.
Teller

Het team dat als eerste in het wedstrijdprogramma vermeld staat en zogenaamd thuis
speelt, dient voor een teller te zorgen.
De teller houdt tijdens de wedstrijd de puntentelling bij en vermeldt deze na afloop
van iedere set op het wedstrijdformulier. Tevens noteert de teller bij welke stand door
welk team een time-out werd aangevraagd.
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HOOFDSTUK F
SANCTIES, BEZWAREN EN PROTESTEN
Artikel 29

Sancties

Het bestuur heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen en disciplinaire
maatregelen te nemen.
Artikel 30

Bezwaren

Bezwaren tegen een opgelegde straf, evenals tegen een genomen disciplinaire
maatregel kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de BeVoBo Hulst. Zij
moeten schriftelijk en met redenen omkleed binnen een week, na de datum waarop de
straf werd opgelegd dan wel de disciplinaire maatregel werd getroffen, worden
ingediend. Het bestuur zal het bezwaarschrift onderzoeken en uitspraak doen. Wordt
het bezwaar gegrond verklaard dan wordt de opgelegde sanctie geannuleerd.
Artikel 31

Protesten

Ieder protest dient bij afzonderlijk schrijven binnen een week, na het plaatsvinden van
het feit waartegen wordt geprotesteerd, bij het secretariaat van de BeVoBo Hulst te
worden ingediend. Het protest dient een volledige omschrijving van de toedracht te
bevatten. Het bestuur zal het protest onderzoeken en een uitspraak doen.
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HOOFDSTUK G
SLOTBEPALINGEN
Artikel 32
a.

b.
c.

d.
e.

Slotbepalingen
Deelnemers, in welke functie dan ook, die meedoen aan de door de BeVoBo Hulst
georganiseerde wedstrijden of andere activiteiten, doen dit op eigen risico.
Deelnemers kunnen opgelopen schade, letsel of andere zaken niet verhalen of
claimen op de BeVoBo Hulst.
Alle leden van de verenigingen waarvan teams deelnemen aan enige kompetitie
van de BeVoBo Hulst worden geacht de inhoud van het reglement te kennen.
Wanneer in dit reglement wordt gesproken van speler wordt tevens bedoeld
speelster. Dit geldt ook voor aanvoerder en aanvoerster, evenals voor aanvrager en
aanvraagster, teller en telster, scheidsrechter en scheidsrechtster.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin beslissingen moeten
worden genomen, beslist het bestuur.
De BeVoBo Hulst aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor beschadigingen,
vermissingen of diefstal van eigendommen van een team en/of haar leden, of
schade veroorzaakt door teams of haar leden.

Het wedstrijdreglement wordt opgemaakt te Hulst op 1 november 1969 en herzien in de
leidersvergadering van:
Nr. 1: augustus 1970
Nr. 2: augustus 1973
Nr. 3: augustus 1984
Nr. 4: augustus 1991
Nr. 5: september 1997
Nr. 6: augustus 2010
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