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01. INLEIDING - ALGEMEEN.
Art. 01.01 De Essense Volleybal Liga vzw, in verdere bewoordingen afgekort met EVL, is het geheel van
recreatieploegen uit Essen en omgeving. Het betreft zowel heren- als damesploegen, die zich verenigen om
jaarlijks een volleybalcompetitie te betwisten. Deze wedstrijden worden gespeeld in de sporthallen van Essen, bij
voorkeur op donderdagavond. De competitie mag niet vroeger beginnen dan de eerste donderdag van de maand
september en niet langer duren dan de laatste donderdag van de maand mei. Dit houdt een beperking van het
aantal deelnemende ploegen in: er is een numerus clausus van 36 ploegen, waarbij de balans slechts drie
eenheden in de één of andere richting mag overhellen (bvb. 21 herenploegen en 15 damesploegen).
Art. 01.02 Wanneer meerdere ploegen een gemeenschappelijke administratie voeren, creëren zij een club. Op
deze manier kunnen ploegen spelers uitwisselen (binnen bepaalde grenzen), scheidsrechters delen, en
gemeenschappelijke coaches hebben. Omwille van de herkenbaarheid zijn ze echter verplicht om een naam te
dragen waarvan de eerste 5 letters identiek zijn.
Art. 01.03 Uit deze ploegen hebben zich, op vrijwillige basis, een aantal bestuursleden opgewerkt, die zich inzetten
voor de goede gang van zaken binnen de EVL en de Essense Competitie. De verkiezing der bestuursleden is
statutair vastgelegd. Vele huishoudelijke bepalingen werden vastgelegd bij de oprichting van de vzw en zijn steeds
ter inzage van de ploegverantwoordelijken.
Art. 01.04 De hiernavolgende reglementen zijn bindend voor alle bij de EVL aangesloten clubs en hun leden,
vanzelfsprekend ook voor scheidsrechters en bestuursleden die zich onafhankelijk hebben aangesloten. Hun
lidmaatschap houdt tevens het akkoord met deze reglementen in.
Art. 01.05 Alle betrokkenen worden erop gewezen dat het bestuur bijzondere aandacht schenkt aan de
bewoording '...in de geest van de Essense Competitie!' Daarmee wordt vooral bedoeld dat deze reglementen er
slechts zijn om de goede gang van zaken te bevorderen en dat er zeker geen plaats mag zijn voor muggenzifterij
en 'juridische spitsvondigheden'; deze gedachtegang dient evenmin om slordigheden jegens reglementen en
competitie te verbloemen.
Art. 01.06 De benaming 'speler' geldt zowel voor spelers, speelsters als coaches, tenzij dit uitdrukkelijk anders
vermeld wordt.
Art. 01.07 Het EVL-bestuur beslist over alle reglementswijzigingen en over alle onvoorziene gevallen, eventueel na
een advies dat gevraagd wordt aan de Algemene Vergadering.
Art. 01.08 Op het einde van elk seizoen doet de EVL een bijzondere inspanning om van de prijsuitreiking een
feestelijk gebeuren te maken (een natje, een droogje, wat ontspanning...), maar verwacht daarvoor wat waardering
van de ploegen terug. Daarom zullen alle trofeeën nog alleen uitgereikt worden aan ploegen die actief
vertegenwoordigd zijn.
Art. 01.09 Jaarlijks, bij voorkeur op de tweede vrijdag van juni, wordt ter voorbereiding van het komende seizoen,
een algemene vergadering belegd. Elke ingeschreven ploeg (let wel, niet: elke club!) is verplicht om minstens één
vertegenwoordiger op de A.V. af te vaardigen. Elke vertegenwoordigde ploeg heeft daar één stem. Een
afgevaardigde kan slechts één ploeg vertegenwoordigen! Vooraf gemelde verontschuldigingen hebben alleen tot
gevolg dat de voorziene boete wordt gehalveerd.
Art. 01.10 Indien het bestuur zulks nodig en nuttig acht, kan het een verplichte algemene
scheidsrechtersvergadering bijeenroepen.
Art. 01.11 Bij voorkeur op de tweede dinsdag van elke maand (juli uitgezonderd) wordt een bestuursvergadering
belegd. Afwijkingen van deze data kunnen alleen op bestuursvergaderingen bepaald worden. De bestuursleden
krijgen hiervoor een verplaatsingsvergoeding die vooraf (jaarlijks) wordt vastgelegd. Afwezige bestuursleden, die
zich niet op voorhand verontschuldigd hebben, worden beboet.
Art. 01.12 Voor haar ledenverzekering is de EVL aangesloten bij Ethias. De juiste reglementering kan steeds bij
het EVL-secretariaat worden opgevraagd. Zorg in elk geval dat bij ongevallen de richtlijnen STIPT worden
nageleefd; een ongevallenformulier is verkrijgbaar bij de zaalverantwoordelijke, de secretaris of via de website. De
ploegverantwoordelijken zorgen er best voor dat zij steeds een formulier bijhebben. Alle ongevalformulieren
worden naar Ethias verstuurd door de EVL. Eens er een dossiernummer is toegekend, berust de verdere
afhandeling bij de verzekerde.

02. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN.
Art. 02.01 Elke ploeg die aan de competitie wil deelnemen, moet dit vooraf kenbaar maken. Geen enkele ploeg is
automatisch ingeschreven! Vermits het aantal ploegen beperkt wordt door het aantal mogelijke wedstrijden, gaan
we bij het toewijzen van de deelnemende ploegen met volgende prioriteiten te werk:
a. tot 31 mei krijgen de deelnemende clubs van het vorige seizoen de voorkeur, met hetzelfde aantal ploegen,
dames- en herenploegen afzonderlijk bekeken. Gebruik hiervoor (verplicht) het voorgeschreven formulier. Zowel
een fusie als een ontkoppeling van twee of meer betrokken ploegen geeft recht op evenveel deelnames, op
voorwaarde dat het kalender-technisch haalbaar is.
b. indien er een uitgesproken verschil is tussen het aantal dames- en herenploegen gaat de voorkeur bij toewijzing
van nieuwe ploegen naar de minderheidsgroep.
c. op 1 juni worden ploegen van een eventuele wachtlijst (zie 02.02) aan het effectief toegevoegd.
d. op 1 juni kunnen voorgaande clubs bijkomende ploegen aan hen effectief toevoegen.
e. op 1 juni kunnen nieuwe ploegen worden toegevoegd indien het maximum nog niet bereikt werd.
Art. 02.02 Indien we bij de keuze met een overschot aan ploegen zitten, zal door de volgorde van inschrijving of
kandidaatstelling bepaald worden wie meedoet en wie afvalt. De afvallers komen, indien ze dit wensen, op een
wachtlijst terecht.
Art. 02.03 Indien het kalenderschema dit toelaat, kunnen vanaf de play-offs nog nieuwe ploegen deelnemen. Zij
betalen dan de helft van de vaste kosten (zie 03.02); zij moeten zich administratief en financieel in orde stellen voor
de eerste competitiedag van de play-offs; zij zullen het lopende seizoen niet in aanmerking komen voor de
sportiviteitsbeker; indien de bekercompetitie nog niet is begonnen, mogen zij hieraan deelnemen, zonder voorgift;
zij moeten het volgende seizoen nog geen scheidsrechter leveren, maar het mag wel.
Art. 02.04 Iedere speler mag slechts worden opgesteld als hij is ingevoerd in het ledenbestand vóór 1 maart van
de lopende competitie. Een latere invoering geldt slechts voor trainingen en voor aan de EVL vreemde tornooien.
Ten behoeve van de ploegverantwoordelijken worden lijsten van aansluitingen beschikbaar gesteld (lees hierover
05.07, 06.26 en 07.08).
Art. 02.05 Om in het bezit te komen van een geldige aansluiting dient men het formulier 'Aanvraag nieuwe
aansluiting' in te vullen. Hierop dienen alle benodigde gegevens ingevuld te worden zowel voor de
ledenadministratie als voor de spelersverklaring; er dient een recente pasfoto bijgevoegd te worden; het benodigde
lidgeld moet in orde gebracht worden op de betaaldag bij het begin van het seizoen.
Art. 02.07 Als het niet langer dan vijf jaar geleden is dat je aan de competitie deelnam, kan je ook een geldige
aansluiting bekomen door een mail te sturen naar de competitieverantwoordelijke.
Art. 02.08 Het EVL-bestuur behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van een speler of een ploeg te
weigeren of te vernietigen, zowel op morele als op speltechnische gronden. Dit geschiede bij voorkeur vóór de
competitie of de play-offs. Als overgangsmaatregel kan een ploeg ook buiten klassement gesteld worden, indien zij
niet langer voldoet aan de reglementen. Dit kan op eender welk moment van de competitie, echter met behoud van
eventuele overgangsklassementen. Per geval zal ook beslist worden wat er met de punten van de voorbije
wedstrijden gebeurt. De buiten klassement gestelde ploeg kan verplicht worden om de resterende wedstrijden
'vriendschappelijk' te spelen, op straffe van uitsluiting voor het volgend seizoen. Anderzijds kan een buiten
klassement gestelde ploeg ook geschorst worden voor de rest van het seizoen of verplicht worden één of
meerdere reeksen te degraderen.
Art. 02.09 Het is verboden om als speler gedurende hetzelfde seizoen gelijktijdig bij meer dan één club aan te
sluiten. Een transfer tijdens het seizoen is daardoor onmogelijk. (Art. 08.19 voorziet in de enige uitzondering
hierop!) Een coach of een scheidsrechter mag wel bij meer dan één club aansluiten; hij moet evenwel voor elke
club een aansluiting hebben en betalen.
Art. 02.10 Voor de aanvang van de competitie moet elke ploeg een ledenlijst binnenbrengen. Op deze lijst staan
alle spelers van die ploeg, die in het bezit zijn van een geldige aansluiting, alsook de spelers waarvoor een
aansluiting werd aangevraagd. Tevens worden hier alle niet-spelers (scheidsrechter, coach) genoteerd. Hier
worden ook de abonnementen voor het clubblad besteld (Art. 03.07) en, indien nodig, de basisspelers voor de
eerste vijf wedstrijden. Alleen spelers die op de betaaldag in het bezit zijn van een geldige aansluiting komen in
aanmerking als basisspeler. Voor dit alles bestaat een geijkt formulier dat ten laatste op de betaaldag moet
voorgelegd worden. De ploeg kan niet starten als deze lijst niet binnen is!
Art. 02.11 De EVL wenst een eigen betekenis aan de begrippen 'basisspeler' (BSp) en ‘reservespeler' (RSp) te
geven; beide begrippen worden slechts gebruikt door clubs die met meerdere ploegen van dezelfde sekse aan de
competitie deelnemen. Een BSp mag alleen deelnemen aan de wedstrijden van die ploeg waarbij hij is opgegeven.
Enige uitzondering: een vrouwelijke BSp wordt RSp als zij met een herenploeg meespeelt.

Art. 02.12 Een club die met twee ploegen van dezelfde sekse aan de competitie deelneemt, heeft de keuze uit
twee systemen: ofwel vier basisspelers voor elke ploeg, ofwel zes basisspelers voor de hoogstgeplaatste en geen
voor de lagergeplaatste; spelen de ploegen in dezelfde reeks, dan moeten zij voor elke ploeg vier basisspelers
opgeven.
Art. 02.13 Een club die met meer dan twee ploegen van dezelfde sekse aan de competitie deelneemt, moet voor
elke ploeg vier basisspelers aanduiden. De opgegeven spelers zijn basisspeler gedurende de eerste vijf
competitiewedstrijden waaraan de ploeg deelneemt. Als er bekerwedstrijden plaats hebben in die periode, dan
gelden daarvoor dezelfde regels. Indien de basisspelers niet tijdig zijn doorgegeven (datum wordt jaarlijks op de
AV medegedeeld), zullen ALLE spelers als basisspeler beschouwd worden tot de vijfde competitiewedstrijd is
gespeeld.
Art. 02.14 Na vijf competitiewedstrijden van de ploeg duidt het EVL-bestuur de basisspelers aan; dit gebeurt aan
de hand van de meest gespeelde competitiewedstrijden; bij gelijkheid worden de gespeelde sets opgeteld; als het
dan nog gelijk is, kiest de ploegverantwoordelijke. De eventuele keuze moet worden meegedeeld vóór de
eerstvolgende competitiewedstrijd van de betrokken ploeg. Deze spelers blijven basisspeler voor de rest van het
seizoen. Indien een ploeg nalaat haar keuze tijdig bekend te maken, zullen alle betrokken spelers voor de rest van
het seizoen als basisspeler beschouwd worden. Als de club bij de play-offs nog een bijkomende ploeg van
dezelfde sekse in competitie brengt, wordt de procedure alleen voor de bijkomende ploeg herhaald, doch slechts
voor drie wedstrijden. Eenzelfde procedure wordt gevolgd als bij de overgang bij de play-offs ploegen die voor het
'6-0 systeem' kozen, in dezelfde reeks terecht komen.
Art. 02.15 Wanneer een speler voor meerdere ploegen als BSp in aanmerking komt, zal hij voor de hoogst
spelende ploeg worden aangeduid, rekening houdend met de competitie-indeling op het moment van definitieve
aanduiding; de heren/dames verhouden zich als volgt: heren A, heren B, dames A, heren C, dames B, dames C.
Als de ploegen in dezelfde reeks spelen, dan kiest het eigen clubbestuur. Lees ook Art. 07.06 aandachtig!
Art. 02.16 Een RSp mag te allen tijde met de andere ploegen (van dezelfde sekse) van zijn club meespelen,
behalve wanneer de wedstrijden op dezelfde dag hetzelfde aanvangsuur hebben. De speler zal dan moeten
kiezen. De enige uitzondering hierop is het moment dat de andere ploeg niet meer met zes spelers is; de
vervanger mag direct worden bijgeschreven en onmiddellijk meespelen; hij blijft bij zijn nieuwe ploeg zolang deze
niet terug met zes is.
Art. 02.17 Voorgaand artikel geldt niet voor coaches, zelfs niet als de ploegen op hetzelfde veld spelen. Als hij
echter time-out of een spelerswissel aanvraagt, dient hij deze voor de aanvragende ploeg te gebruiken.
Art. 02.18 Een speler die ook nog buiten de EVL wil volleyballen, zal zich aan volgende beperkingen moeten
houden (in alle andere gevallen beslist het bestuur):
- VVB (-AVF): enkel de reeksen Gewestelijk worden toegelaten
- NEVOBO: 1e klasse regionaal en hoger zijn uitgesloten; andere: 1e klasse recreanten is uitgesloten
Art. 02.19 Een speler van Sporta die in eerste of tweede afdeling wil spelen, of een speler van VVB (AVF) die in
eerste gewestelijk wil spelen, mag ook nog binnen de EVL volleyballen, zij het onder strikte voorwaarden:
- betrokken speler moet van zijn recrea-club de toelating tot spelen binnen de EVL voorleggen; daardoor verklaart
de club tevens dat zij desgevallend bij een eventueel “fraudeonderzoek” vanwege de EVL alle medewerking zal
verlenen.
- betrokken speler krijgt binnen de EVL het statuut van “semi-competitiespeler” (SC)
- betrokken speler wordt extra-basisspeler bij zijn/haar ploeg van zijn club binnen de EVL.
- op het wedstrijdblad mogen maximum drie semi-competitiespelers staan.
- het EVL-bestuur mag te allen tijde, ter inzage, één of meerdere wedstrijdbladen opvragen, waarvan het
vermoeden bestaat dat betrokken speler zou gespeeld hebben; dit kan ook gebeuren louter als controle.
Opmerking: recrea-ploeg en EVL-ploeg hoeven niet tot dezelfde club te behoren.
Art. 02.20 Bij welke overtreding ook tegen art. 02.19 worden volgende sancties getroffen:
- overtredende speler verliest onmiddellijk zijn licentie en mag het lopende seizoen niet meer binnen de EVL
spelen.
- betrokken speler kan de twee daaropvolgende seizoenen geen SC-statuut meer verwerven.
- betrokken ploeg wordt financieel beboet met forfait voor elke wedstrijd waaraan betrokken speler deelnam,
weliswaar beperkt tot het lopende seizoen.
Art. 02.21 Artikel 02.18 en 02.19 gelden niet voor spelers die:
a. voor aanvang van het seizoen (1 september) nog geen 18 jaar zijn.
b. op 1 september 2016 ouder dan 40 jaar waren en op 1 april 2017 aangesloten waren bij de EVL.

Art. 02.22 Aan elke speler die inschrijft wordt automatisch het statuut "recreant" toegekend. Alle spelers die vallen
onder art. 02.19 moeten hun statuut wijzigen in “semi-competitiespeler”. Daartoe moeten zij een zgn.
spelersverklaring invullen, waarop vermeld wordt waar, wanneer en bij welke ploeg zij spelen. Deze
spelersverklaring moet afgegeven worden ten laatste op de jaarlijkse betaaldag. Ze wordt jaarlijks automatisch
verlengd – dit is toegelaten als alle gegevens dezelfde zijn gebleven – totdat een nieuwe verklaring wordt
voorgelegd. Het (eventueel) gewijzigde statuut gaat wel pas in vanaf een volgende betaaldag.
Art. 02.23 Een vrouwelijke speler mag onder alle omstandigheden met een herenploeg meespelen. Speelt zij in de
EVL ook bij een damesploeg geldt 07.06. Als zij nog buiten de EVL speelt, dan geldt 07.07 en moet zij het formulier
"Melding tot spelen bij herenploeg" invullen.
Art. 02.24 Een nieuwe ploeg moet het eerste seizoen geen scheidsrechter leveren (het MAG wel). Een gewone
naamsverandering van een bestaande ploeg, een fusie noch een ontkoppeling (afscheuring) maken hiervan een
nieuwe ploeg: het wordt dit slechts als ze voor ten minste 50% uit nieuwe spelers bestaat.
Art. 02.25 Bij het tweede jaar deelname aan de E.V.L. moet de ploeg een scheidsrechter leveren; doet zij dit niet,
dan betaalt zij voor aanvang van de competitie (op de betaaldag) een vergoeding (€400). Als de ploeg ook het
volgende seizoen geen scheidsrechter levert, verhoogt de vergoeding (€600). Ook een derde seizoen mag een
ploeg deelnemen zonder een scheidsrechter te leveren, maar de vergoeding wordt dan €800. De inschrijving voor
een vierde seizoen zonder scheidsrechter wordt onherroepelijk geweigerd.
Art. 02.26 Als een ploeg vaststelt dat hun voorziene scheidsrechter toch niet fluit en zij geen vervanger kan
afvaardigen, moet zij binnen de maand een vergoeding voor het niet leveren van een scheidsrechter betalen.
Art. 02.27 Een ploeg die vroeger reeds aan de E.V.L. deelnam en na een onderbreking van onbepaalde duur
(max. 3 jaar) opnieuw deelneemt, zal niet als nieuwe ploeg beschouwd worden.

03. INSCHRIJVINGSFORMALITEITEN & KOSTEN.
Art. 03.01 Alle te betalen bedragen worden op de jaarlijkse Algemene Vergadering aan de ploegverantwoordelijke
meegedeeld. Het bestuur zal de contributies in haar mei-vergadering voor het komende seizoen vastleggen; de
eventuele nakomende kostenverhoging vanwege andere instanties (gemeentebestuur, e.d.) komen ten laste van
de verbondskas, tenzij de kostenverhoging voor het betrokken gedeelte méér dan 5 % zou bedragen.
Art. 03.02 Elke ploeg betaalt jaarlijks voor 1 september:
1. Een vast inschrijvingsrecht. Hiervan worden volgende kosten betaald:
- administratie en boekhouding van de E.V.L.;
- huur van de sporthal voor alle competitiewedstrijden;
- alle andere kosten die niet apart worden doorgerekend naar de ploegen.
Van deze som wordt niets terugbetaald, ook niet als de ploeg zich tijdens het seizoen terugtrekt.
2. Een waarborgsom. Hiervan worden de in de loop van het seizoen opgelopen boetes afgetrokken. Mocht de
waarborg in de loop van het seizoen ontoereikend worden, kan de penningmeester een nieuwe waarborgsom
vorderen, te voldoen binnen de 14 dagen na berichtgeving. Bij de seizoensafrekening kan deze som ook gebruikt
worden ter vereffening van 'kleine schulden of baten'
3. Verzekering per aangesloten lid
4. Onkostenvergoeding voor scheidsrechters, voor ALLE (competitie-, beker-, try-out- en test-) wedstrijden. Omdat
we niet echt van thuis- en uitwedstrijden kunnen spreken, betalen thuisploegen en bezoekers evenveel. Op het
seizoenseinde wordt alles verrekend. Voor een vriendschappelijke wedstrijd wordt deze som gebruikt als
'terreinhuur' en moeten de ploegen de onkosten van hun scheidsrechter zelf betalen; in geval er een ploeg van
buiten de EVL betrokken is, betaalt de EVL-ploeg dubbel. De onkosten voor de zaalverantwoordelijke alsook de
onkosten voor de begeleiding van stagiairs en herbeginnende scheidsrechters en de onkosten voor de
bestuursvergaderingen zullen evenredig over alle ploegen verdeeld worden.
Art. 03.03 Op het einde van het seizoen wordt een afrekening gemaakt. Bij een herinschrijving wordt het verschil
verrekend bij de betaling van het volgende seizoen. Indien een ploeg stopt, wordt het saldo terugbetaald of
gevorderd.
Art. 03.04 Elke ploeg moet een scheidsrechter leveren, behalve indien voor het eerste seizoen wordt deelgenomen
(dan MAG het!). De scheidsrechter wordt vermeld bij de ploeginschrijving, zodat kan gecontroleerd worden of deze
gerechtigd is te fluiten; indien niet, zie art. 02.25.
Art. 03.05 De verzekeringsbijdrage voor spelers die aansluiten tijdens het lopende seizoen wordt verrekend op de
jaarafrekening op het einde van het seizoen. Opgelet: op dit moment moeten ook alle onafgewerkte aanvragen
afgerekend worden. Dit bedrag blijft eigendom van de EVL, ook als de aanvraag later niet in een aansluiting wordt
omgezet.
Art. 03.06 Honoraria voor doktersonderzoek kunnen nooit ten laste van de EVL worden gelegd, ook niet ten
gevolge van kwetsuren e.d.
Art. 03.07 Elke ploeg is verplicht om twee abonnementen te onderschrijven. Naast de ploegverantwoordelijke is
ook elke scheidsrechter verplicht een abonnement te nemen. Een kandidaat-scheidsrechter die slaagt voor het
theoretisch gedeelte van de cursus, zal zich op dat moment ook moeten abonneren. Ook elk EVL-bestuurslid
ontvangt een abonnement.
Art. 03.08 Het bestuur richt elk jaar, ten laatste op de laatste donderdag vóór de competitie, een betaalavond in.
Deze avond is verplicht voor elke ploeg.
Art. 03.09 Op de betaaldag wordt de ledenlijst nagekeken: alle leden die niet tijdig geschrapt werden, worden
opnieuw op deze lijst geplaatst. Zo ook alle leden waarvoor een nieuwe aansluiting werd aangevraagd, alle
getransfereerde leden en alle leden waarvoor hun (oude) aansluiting opnieuw werd opgevraagd.
Art. 03.10 Verder worden de basisspelers gecontroleerd voor deze ploegen die dit systeem moeten gebruiken.
Spelers wiens aansluiting op de betaaldag niet in orde zijn, komen niet in aanmerking voor basisspeler. Als in een
later stadium wordt vastgesteld dat hier toch een fout werd gemaakt die bij de controle niet werd opgemerkt, zal
alsnog een boete worden opgelegd; een rechtzetting volgt alleen als het nog kan…
Art. 03.11 Als ook de abonnementen werden nagekeken, wordt een financieel verslag per ploeg opgemaakt. De
afrekening kan dan ter plaatse gebeuren, zij kan op voorhand uitgevoerd zijn of zij wordt in een later stadium per
overschrijving geregeld. Zolang een ploeg niet betaald heeft, krijgt ze speelverbod: reglementair forfait is daarvan
het gevolg! Extra administratiekosten zullen aangerekend worden.

Art. 03.12 Op de jaarlijkse algemene vergadering krijgt de ploegverantwoordelijke de volledig ingevulde ledenlijst;
deze moet hem in staat stellen om de ledenlijst voor volgend seizoen correct in te vullen. Hieraan is eveneens een
schrappingslijst verbonden. Hierop moeten alle leden aangeduid worden die volgend seizoen niet meer wensen
aan te sluiten. Het is verplicht deze schrappingslijst binnen te leveren ten laatste op 15 augustus vóór het nieuwe
seizoen, ook als er niemand geschrapt dient te worden.
Art. 03.13 Alle leden die niet als te schrappen werden doorgegeven, zullen als opnieuw aangesloten worden
beschouwd en zullen dus ook als dusdanig moeten betaald worden.

04. DE ESSENSE COMPETITIE.
Art. 04.01 De verantwoordelijkheid voor de indeling der reeksen en het verloop van de komende competitie berust
bij het EVL-bestuur in samenspraak met de competitieverantwoordelijke. De reeksindeling (vertrekkende van de
einduitslagen en afspraken van het voorbije seizoen), en de competitiekalender (voorronde en play-off) zijn
afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen en van het aantal beschikbare speeldagen.
Art. 04.02 De competitieverantwoordelijke zal op de algemene vergadering, die valt na de inschrijvingsperiode, de
reeksindelingen voor het volgend seizoen kenbaar maken, dit zowel voor de heren- als damescompetitie. Ook
worden dan de afspraken voor stijgers en dalers gemaakt.
Art. 04.03 Bij voldoende interesse, of om een teruglopend of te klein aantal te spelen wedstrijden per seizoen op te
vangen, kan de competitieverantwoordelijke in samenspraak met het EVL-bestuur bekerwedstrijden (eventueel met
verplichting van deelname) organiseren. De juiste modaliteiten zoals loting, voorgift…zullen tijdig door de
competitieverantwoordelijke aan de deelnemende ploegen gecommuniceerd worden.
Art. 04.04 Normalerwijze start een nieuwe ploeg in de laagste reeks. Uitzondering wordt gemaakt voor ploegen
waarvan bij voorbaat het spelpeil zo hoog wordt geacht dat een hogere start noodzakelijk lijkt. Alleen het EVLbestuur en/of de Algemene Vergadering kan een dergelijke afwijking goedkeuren.
Art. 04.05 De mogelijke geplande aanvangsuren zijn 20u en 21u15. Het feitelijke aanvangsuur wordt per wedstrijd
vastgelegd op 20 minuten na het vrijkomen van het terrein waarop gespeeld moet worden; het kan nooit vroeger
vallen dan het geplande aanvangsuur.
Art. 04.06 De puntentelling verloopt als volgt:
- de ploeg die een wedstrijd wint met 3 – 0 of 3 – 1 krijgt 3 punten, de verliezer krijgt geen punten.
- de ploeg die een wedstrijd wint met 3 – 2 krijgt 2 punten, de verliezer krijgt 1 punt.
- de forfaitgevende ploeg wordt één punt ontnomen.
Art. 04.07 Een tussenklassement wordt opgemaakt a.d.h.v. volgende criteria:
a. het hoogst aantal wedstrijdpunten.
b. het hoogst aantal gewonnen wedstrijden.
c. het verschil tussen gewonnen en verloren sets
d. het onderling duel
e. een testwedstrijd, zo spoedig mogelijk te spelen.
Art.04.08 Een eindrangschikking wordt gemaakt aan de hand van dezelfde prioriteiten als voor de
tussenklassementen. Alleen voor het toekennen van de kampioenstitel wordt hierop uitzondering gemaakt: hier zal
reeds bij gelijkheid van wedstrijdpunten een testwedstrijd worden gespeeld.
Art. 04.09 Indien de testwedstrijd gaat tussen twee ploegen, dan wordt een gewone wedstrijd gespeeld. De
winnaar van deze wedstrijd promoveert, blijft in de hogere reeks of is kampioen.
Art. 04.10 Komen er drie ploegen (A, B en C) in aanmerking voor een testwedstrijd, dan zal er een
driehoekstornooi naar twee gewonnen sets gespeeld worden. Andere modaliteiten hiervoor zullen tijdig door de
competitieverantwoordelijke in samenspraak met het EVL-bestuur kenbaar gemaakt worden.
Art. 04.11 Het uitstellen van wedstrijden moet zoveel mogelijk vermeden worden. Bij voorkeur moet men trachten
de wedstrijd te verwisselen. In elk geval moet een document met de goedkeuring van ALLE betrokken ploegen
minstens 14 kalenderdagen voor de betrokken wedstrijd(en) aan de competitieverantwoordelijke bezorgd worden.
Als voor de betrokken wedstrijd reeds scheidsrechtersaanduidingen zijn gebeurd, moet de initiatiefnemende ploeg
ook de scheidsrechter op de hoogte brengen.
Art. 04.12 Alle stappen voor het uitstellen of verwisselen van wedstrijden dienen door de veroorzakende
ploeg(verantwoordelijke) gezet te worden. Nimmer kan het EVL-bestuur met deze opdracht belast worden.
Art. 04.13 In uiterste nood (d.w.z. als de termijn gerespecteerd wordt en alle middelen verder tevergeefs werden
aangewend) mag de competitieverantwoordelijke ingrijpen: zijn eventuele verplaatsing of verwisseling is dan voor
alle partijen bindend.

05. HET SCHEIDSRECHTERSBLAD.
Art. 05.01 Bij aanvang van de competitie zal elke ploegverantwoordelijke een voldoende aantal
scheidsrechtersbladen en rotatiebriefjes ter beschikking krijgen.
Art. 05.02 De thuisploeg zorgt voor het leveren van het scheidsrechtersblad. Zorg dat je over de juiste versie
beschikt: informeer bij twijfel bij de zaalverantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke van de thuisploeg te laat is
(zie Art. 05.06), mogen de bezoekers voorgaan.
Art. 05.03 Het invullen van de gegevens op het scheidsrechtersblad moet gebeuren in hoofdletters. Een
afgedrukte sticker mag als die de grootte heeft van de ruimte op het SR-blad. Het hele blad mag alleen
gefotokopieerd worden als de kwaliteit goed is. Via de website kan de ploegverantwoordelijke een elektronische
versie van het wedstrijdblad downloaden.
Art. 05.04 Op het scheidsrechtersblad zorgt de thuisploeg voor het invullen van:
1. de betrokken wedstrijd
2. de wedstrijddatum
3. het geplande aanvangsuur
4. het voorziene terrein
5. dames- of herenwedstrijd (schrappen wat niet past)
6. de reeks (schrappen wat niet past) (steeds A of B of C; de letters D, E en F worden alleen gebruikt om bij de
algemene kalender goed onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende reeksen)
7. de naam van de eigen ploeg
8. de truinummers der spelers; dit mag samen met de scheidsrechter
9. de aansluitingsnummers der spelers
10. naam + voornaam der spelers, in DRUKLETTERS
11. de namen in alfabetische volgorde
12. achter de naam van de kapitein: (K)
13. eventueel naam + lidnummer van de coach
14. indien nodig, achter de naam van de libero: (L)
Daar waar "schrappen" gebruikt wordt, mag ook het tegengestelde omcirkeld worden; beide systemen mogen door
elkaar én samen gebruikt worden.
Art. 05.05 De bezoekende ploeg zorgt voor het invullen van:
1. de naam van de eigen ploeg
2. de truinummers der spelers; dit mag samen met de scheidsrechter
3. de aansluitingsnummers der spelers
4. naam + voornaam der spelers, in DRUKLETTERS
5. de namen in alfabetische volgorde
6. achter de naam van de kapitein: (K)
7. eventueel naam + lidnummer van de coach
8. indien nodig, achter de naam van de libero: (L)
Daar waar "schrappen" gebruikt wordt, mag ook het tegengestelde omcirkeld worden; beide systemen mogen door
elkaar én samen gebruikt worden.
Art. 05.06 Het scheidsrechtersblad dient 20 minuten voor het geplande aanvangsuur van de wedstrijd ter
beschikking van de bezoekers in het scheidsrechterslokaal te liggen. Dit wordt mogelijk gecontroleerd (en beboet)
door de zaalverantwoordelijke. Het scheidsrechtersblad dient 15 minuten voor het geplande aanvangsuur van de
wedstrijd ter beschikking van de scheidsrechter in het scheidsrechterslokaal te liggen. Als je het formulier zelf niet
tijdig van de thuisploeg hebt gekregen, moet je de zaalverantwoordelijke hiervan in kennis stellen.
Art. 05.07 De wedstrijdbladen worden ingevuld en nagekeken aan de hand van spelerslijsten die de
zaalverantwoordelijke ter beschikking stelt. Alleen de scheidsrechter en de zaalverantwoordelijke mogen bij twijfel
vragen om de identiteitskaart van een speler voor te leggen.
Art. 05.08 Binnen de 10' na het wedstrijdeinde moeten beide kapiteins het scheidsrechtersblad ondertekenen, na
kennis te hebben genomen van de eventueel opgetekende opmerkingen. Let wel: dit is geen handtekening 'voor
akkoord', maar wel 'voor kennisname'.
Art. 05.09 De kapitein mag vragen om de uitslag volledig in te vullen alvorens te tekenen.
Art. 05.10 De gegeven sportiviteitspunten mogen geheimgehouden worden. De scheidsrechter mag ze dus NA het
ondertekenen invullen. Bij het ontbreken van sportiviteitspunten wordt aan elke ploeg 8 punten toegekend.

Art. 05.11 Een quotering lager dan zes moet door de scheidsrechter gemotiveerd worden. Bij het ontbreken van
enige motivering krijgt de benadeelde ploeg het minimum van zes. Aan de in gebreke blijvende scheidsrechter zal
een boete worden opgelegd.
Art. 05.12 Onder geen enkele omstandigheid mag iemand anders dan de scheidsrechter opmerkingen op het
scheidsrechtersblad noteren, behalve als de scheidsrechter hiertoe uitdrukkelijk de toelating verleent. Wil de
scheidsrechter de eventuele grief niet neerschrijven, dan rest de betrokken ploeg of persoon slechts één bevoegde
weg: een klacht! (zie Hfdst. 10)
Art. 05.13 Om af te sluiten vermelden de eerste en eventueel de tweede scheidsrechter hun naam in het betrokken
vakje en plaatsen ook hun handtekening. Indien zij ergens op het blad hun paraaf hebben gezet, verdient het
aanbeveling om ook naast de handtekening een voorbeeld van deze paraaf te zetten.

06. DE SCHEIDSRECHTER.
Formaliteiten vóór de aanvang van het seizoen.
Art. 06.01 Samen met de jaarlijkse ploeginschrijving zal elke ploeg naam + adres + telefoonnummer + emailadres
van hun aangesloten scheidsrechter doorspelen naar de verantwoordelijke van de scheidsrechterskalender of bij
het EVL-secretariaat. Ten behoeve van clubs en scheidsrechter zal een globale lijst in het clubblad van september
gepubliceerd worden.
Art. 06.02 Ten laatste op 1 augustus, vóór het begin van het nieuwe seizoen, moet elke scheidsrechter zijn
wensen i.v.m. het fluiten bekend maken (frequentie, uren, reeks, data...). Hij moet dit elk seizoen doen via een
geijkt formulier. Het spreekt vanzelf dat slechts in de mate van het mogelijke met deze wensen rekening kan
worden gehouden, maar ook dat zij in de loop van het seizoen mogen veranderen. De geformuleerde wensen
mogen echter zijn regelmatige aanduiding niet in het gedrang brengen.
Art. 06.03 Om als scheidsrechter te kunnen fungeren, moet men lid zijn van de EVL. Het lidgeld is gelijklopend met
het lidgeld voor speler en hiermee ook cumuleerbaar. Om als ploegscheidsrechter te kunnen fungeren, moet men
lid zijn van de club waarbij de ploeg is aangesloten. Als 'vrije scheidsrechter' kan men niet ten dienste van een
ploeg fluiten.
Art. 06.04 Om aan een scheidsrechterskaart te geraken moet men voldoen aan alle volgende voorwaarden:
1. voor een scheidsrechter die in het bezit is van een scheidsrechterslicentie van buiten de EVL:
a. geslaagd zijn in een theoretische bekwaamheidsproef over de "Bijzondere Reglementen" en over het
scheidsrechtersblad van de EVL.
b. minimaal één begeleiding gehad hebben van een bestuurslid/scheidsrechter.
2. voor een nieuwe scheidsrechter:
a. geslaagd zijn in een theoretische bekwaamheidsproef over de algemeen geldende volleybalspelregels, of in het
bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs van buiten de EVL.
b. geslaagd zijn in een theoretische bekwaamheidsproef over de "Bijzondere Reglementen" en over het
scheidsrechtersblad van de EVL.
c. een stage doorlopen hebben van zes wedstrijden onder begeleiding van een gekwalificeerd A-scheidsrechter:
twee wedstrijden als 2e en vier wedstrijden als 1e scheidsrechter: 2 met hulp van een tweede scheidsrechter, 2
onder toezicht van een begeleider.
d. het bestuur kan, vooral afgaande op de begeleidingsverslagen op gelijk welk moment van de stage, extra
stagewedstrijden opleggen; indien hierbij een nieuw seizoen begint, kan de stagiair niet als ploegscheidsrechter
worden opgegeven; bij gebrek aan een andere scheidsrechter, mag de ploeg toch deelnemen, mits betaling van de
vergoeding, die gehalveerd wordt als de stagiair later toch slaagt.
e. in het ergste geval kan het bestuur de kandidatuur weigeren.
3. voor een herbeginnend ex-scheidsrechter: een ex-scheidsrechter wordt zonder bekwaamheidsproeven opnieuw
toegelaten, maar kan zich verwachten aan enkele “begeleidingen’. Zijn vroegere kwalificatie (categorie) wordt niet
noodzakelijk overgenomen, maar wordt geval per geval bekeken.
Art. 06.05 De EVL erkent drie categorieën scheidsrechters. De scheidsrechter categorie "A" wordt bekwaam
geacht voor het leiden van wedstrijden uit de reeks "Heren A" en de topwedstrijden uit "Dames A" en "Heren B". De
scheidsrechter categorie "B" komt in aanmerking voor de overige wedstrijden uit deze reeksen plus de
topwedstrijden uit "Dames B" en "Heren C". De scheidsrechter categorie "C" neemt de overige wedstrijden. De
onkostenvergoeding wordt door het bestuur bepaald.
Art. 06.06 Het EVL-bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de categorie. Zij kan zich daarbij laten
begeleiden door de verslagen van de begeleiders. In principe start een scheidsrechter als "C", tenzij hij nog
vroegere ervaring als scheidsrechter opdeed. Een scheidsrechter fluit minimaal 2 jaar binnen zijn categorie
alvorens in aanmerking te komen voor verhoging. De categorie wordt bepaald tijdens de bestuursvergadering van
augustus, waarna ze per mail of via de EVL-berichten aan de betrokkenen wordt meegedeeld.
Art. 06.07 Een scheidsrechter mag (schriftelijk of per mail) meedelen dat hij liever voor een lagere categorie wil
aangeduid worden. Ook zal vanaf dat moment de onkostenvergoeding eventueel aangepast worden.
Art. 06.08 Een scheidsrechter mag schriftelijk aanvragen om voor een hogere categorie in aanmerking te komen.
Hij zal dan in de loop van het seizoen minimaal twee hogere aanduidingen krijgen, die hij dan onder begeleiding
van een bestuurslid-A-scheidsrechter zal leiden. Zijn onkostenvergoeding blijft echter ongewijzigd. Een eventuele
categorie-verhoging kan pas het volgend seizoen.
Art. 06.09 De scheidsrechter ontvangt voor elke gefloten wedstrijd een door de EVL vastgestelde
onkostenvergoeding. Zijn onkostenvergoeding zal halfjaarlijks door de penningmeester uitgekeerd worden.

Art. 06.10 Elke forfait, met uitzondering van de algemene en vroeg aangekondigde forfait, wordt als gefloten
beschouwd, vermits de scheidsrechter hiervoor aanwezig dient te zijn.

Reglementen rond het wedstrijdverloop
Art. 06.21 De normale geplande aanvangsuren zijn 20u en 21u15.
Art. 06.22 De scheidsrechter moet 20 minuten voor het geplande aanvangsuur van zijn wedstrijd aanwezig zijn.
Zodoende kan hij controleren of de bezoekers het blad tijdig ontvangen en invullen. Zo heeft hij tevens tijd om de
terreinopstelling en de nethoogte te controleren, het wedstrijdblad na te kijken, de aanwezigheid van de spelers (en
hun truinummers) te verifiëren, de opwarming in goede banen te leiden, te tossen en tijdig te beginnen.
Art. 06.23 Het feitelijke aanvangsuur wordt per wedstrijd vastgelegd op 20 minuten na het vrijkomen van het terrein
waarop gespeeld moet worden; het kan evenwel nooit vroeger vallen dan het geplande aanvangsuur.
Art. 06.24 Het scheidsrechtersblad dient 20 minuten voor het geplande aanvangsuur van de wedstrijd ter
beschikking van de bezoekers in het scheidsrechterslokaal te liggen. Dit wordt mogelijk gecontroleerd (en beboet)
door de zaalverantwoordelijke. Als de scheidsrechter een nalatigheid opmerkt, mag hij dit ook vermelden bij
"bemerkingen".
Art. 06.25 Het scheidsrechtersblad dient 15 minuten voor het geplande aanvangsuur van de wedstrijd ter
beschikking van de scheidsrechter in het scheidsrechterslokaal te liggen. Dit wordt gecontroleerd (en beboet) door
de zaalverantwoordelijke. Als de scheidsrechter een nalatigheid opmerkt, mag hij dit ook vermelden bij
"bemerkingen".
Art. 06.26 De wedstrijdbladen worden ingevuld en nagekeken aan de hand van spelerslijsten die de
zaalverantwoordelijke ter beschikking stelt. Zowel de zaalverantwoordelijke als de scheidsrechter mag bij twijfel
vragen om de identiteitskaart van een speler voor te leggen.
Art. 06.27 Voor de wedstrijd controleert de scheidsrechter of de aansluitingsnummers en de namen der spelers
overeenkomen met de gegevens op de spelerslijsten. Hij laat eventueel correcties aanbrengen of vermeldt een
opmerking. De verdere controle van het scheidsrechtersblad is voor de EVL.
Art. 06.28 Samen met de kapitein van de ploeg controleert de scheidsrechter of de spelers hetzelfde truinummer
dragen als op het blad vermeld staat. Hij brengt eventueel correcties aan. De uiteindelijke verantwoordelijkheid
over de juistheid der truinummers ligt bij de scheidsrechter.
Art. 06.29 Voor de wedstrijd schrapt en parafeert hij de namen van de afwezige spelers. Komt een geschrapte
speler nog voor het doorgeven van de rotatie opdagen, dan wordt hij terug bijgeschreven, geparafeerd en vermeld
op de achterzijde, en mag nog aan de te beginnen set deelnemen. Komt een speler na het beginsignaal voor de
set nog opdagen, dan schrijft de scheidsrechter hem terug bij tijdens de pauze tussen twee sets; ook nu weer
paraferen en vermelden. De speler moet nu wachten met spelen tot het begin van de volgende set. Is op het blad
de ruimte voor spelers opgebruikt, dan is een vermelding (lidk.nr. +naam) op de achterzijde voldoende, ook al
stond hij in eerste instantie niet op de lijst der aanwezige spelers.
Art. 06.30 Een scheidsrechter krijgt een wedstrijdbal van de thuisploeg.
Art. 06.31 De scheidsrechter bevindt zich op het terrein 10 minuten voor aanvang en zal ervoor zorgen dat de
wedstrijd tijdig kan beginnen. Hij zal daartoe de kapitein aanporren en eventueel richtlijnen geven bij de
opwarming: inslaan - wisselen - opslaan.
Art. 06.32 De scheidsrechter noteert nauwkeurig het effectieve aanvangsuur van de wedstrijd en vermeldt tevens
de oorzaak van de eventuele vertraging, ook als dit komt door het uitlopen van de vorige wedstrijd. Ten behoeve
van latere tijdscontrole noteert de scheidsrechter het einduur van de wedstrijd. De scheidsrechter gebruikt bij
voorkeur de sporthalklok, tenzij deze duidelijk onjuist loopt. Opgelet: het effectieve aanvangsuur is het moment
van het eerst fluitsignaal voor de eerste opslag.
Art. 06.33 Wanneer een voorgaande wedstrijd laattijdig eindigde, vangt de volgende wedstrijd maximaal 20
minuten later aan (= feitelijke aanvangsuur!). Voor de ploegen dient deze tijd voor de opwarming, voor de
scheidsrechter voor de wedstrijdcontrole zo hij deze daarvoor niet kon uitvoeren. De scheidsrechter noteert
nauwkeurig de oorzaak van vertraging: aankruisen en/of bemerking noteren.
Art. 06.34 Een scheidsrechter die op een ander terrein moet fluiten dan hij aansluitend moet spelen (al wordt
zoiets vermeden), kan verlangen dat op hem gewacht wordt om die wedstrijd aan te vangen; hij moet dan wel aan
de eerste set deelnemen. Een scheidsrechter die op een ander terrein speelt dan hij aansluitend moet fluiten, MAG

vervangen worden; het zoeken naar een vervanger dient echter door de thuisploeg te gebeuren. Bij het nietvervangen kan de zaalverantwoordelijke zelfs overgaan tot het van terrein wisselen van wedstrijden.
Art. 06.35 Als de aangeduide scheidsrechter tijdens de 1e set arriveert, mag hij vanaf de 2e set de wedstrijd
overnemen; hij krijgt een halve onkostenvergoeding (de andere helft gaat naar de invaller) en slechts de halve
boete. Is de tweede set begonnen, dan mag hij niet meer invallen. Fluit hij niet, dan geldt Art. 06.60!
Art. 06.36 De scheidsrechter wordt geacht er aandacht voor te hebben dat hij in de rotatievakken de juiste
nummers noteert en dat deze overeenstemmen met de opgegeven nummers op de voorzijde van het
wedstrijdblad. Daarom is het een goede gewoonte om de opstelling te controleren vlak voor het begin van elke set.
De overeenkomst der truinummers met de gegevens op het wedstrijdblad (inschrijving/rotatie) berust bij de
scheidsrechter.
Art. 06.37 Binnen de 10' na het wedstrijdeinde moeten beide kapiteins het scheidsrechtersblad ondertekenen, na
kennis te hebben genomen van de eventueel opgetekende opmerkingen. Let wel: dit is geen handtekening 'voor
akkoord', maar wel 'voor kennisname'. De scheidsrechter geeft de aanzet tot boete als hij moedwilligheid vermoedt
of voortdurend de ploegverantwoordelijke(n) moet achternalopen (zie vragenlijst op wedstrijdblad).
Art. 06.38 De scheidsrechter noteert op de achterzijde de spelers die weliswaar aanwezig waren maar niet
speelden. (NIET SCHRAPPEN!)
Art. 06.39 Boekhoudkundig is het belangrijk de setstanden nauwkeurig in de daarvoor voorziene vakken te
noteren. Het behoort tot één der laatste taken om deze standen op te tellen en een juiste uitslag te vermelden in
het daartoe voorziene vak!
Art. 06.40 Op het scheidsrechtersblad wordt de scheidsrechter gevraagd een aantal 'ja/nee'-beoordelingen te
geven, teneinde een beter inzicht te krijgen in de gedragingen der ploegen rond de wedstrijd.
Art. 06.41 De gegeven sportiviteitspunten mogen geheimgehouden worden. De scheidsrechter mag ze dus NA het
ondertekenen invullen. Bij het ontbreken van sportiviteitspunten wordt aan elke ploeg 8 punten toegekend. Aan de
in gebreke blijvende scheidsrechter zal een boete worden opgelegd.
Art. 06.42 Een quotering lager dan zes moet door de scheidsrechter op het scheidsrechtersblad in de rubriek
“Bemerkingen” of via een later (binnen 14 dagen) ingediend verslag gemotiveerd worden. Bij het ontbreken van
enige motivering krijgt de benadeelde ploeg het minimum van zes. Aan de in gebreke blijvende scheidsrechter zal
een boete worden opgelegd.
Art. 06.43 Onder geen enkele omstandigheid mag iemand anders dan de scheidsrechter opmerkingen op het
scheidsrechtersblad noteren. Wil de scheidsrechter de eventuele grief niet neerschrijven, dan rest de betrokken
ploeg of persoon slechts één bevoegde weg: een klacht via de ploegafgevaardigde! (zie Hfdst. 10). Enkel klachten
ondertekend door de ploegafgevaardigde zullen als ontvankelijk worden beschouwd.
Art. 06.44 Om af te sluiten vermelden de eerste en eventueel de tweede scheidsrechter hun naam in het betrokken
vakje en plaatsen ook hun handtekening. Indien zij ergens op het blad hun paraaf hebben gezet, verdient het
aanbeveling om ook naast de handtekening een voorbeeld van deze paraaf te zetten.
Art. 06.45 Na afsluiten deponeert de scheidsrechter het wedstrijdblad in de daarvoor voorziene brievenbus.

Prestaties & sancties
Art. 06.51 We vinden het belangrijk om de fluitopdrachten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Een precies aantal
vaststellen is moeilijk, omdat het aantal wedstrijden en scheidsrechters per seizoen verandert.
Art. 06.52 Om als regelmatig scheidsrechter te kunnen worden beschouwd, moet een scheidsrechter per seizoen
minimaal 12 wedstrijden leiden. Voor elke wedstrijd dat hij onder dit aantal blijft, betaalt de ploeg waarvoor hij fluit
een extra scheidsrechterbijdrage. Voor een 'vrije' scheidsrechter vervalt dit artikel. Een scheidsrechterlicentie
vervalt als men drie jaar na elkaar niet fluit. Om dan terug in dienst te kunnen treden, wordt Art. 06.04.03
toegepast.
Art. 06.53 Een ploeg kan beslissen om twee scheidsrechters aan te duiden; elke scheidsrechter moet dan
minimaal 6 wedstrijden leiden. Elke scheidsrechter ontvangt aparte aanduidingen; zij mogen onderling verwisseld
worden als zij dezelfde categorie hebben. Ook deze scheidsrechters vallen onder artikel 06.52, maar dan voor het
minimum van 6.

Aanvulling bij art. 06.53: meer dan twee scheidsrechters per ploeg
1. Ploeg:
a Voor aanvang competitie (= op de betaaldag) op de spelerslijst aanduiden alle spelers die de taak van
scheidsrechter gaan opnemen.
b Alle op die lijst voorkomende personen dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterlicentie of moeten de
scheidsrechtercursus gevolgd hebben.
c Binnen de week na het verschijnen van de aanduidingen dient de ploegverantwoordelijke de namen door te
geven van wie welke wedstrijd gaat fluiten.
d Afmelden voor een wedstrijd is geen optie. Als de ploeg aangeduid is om een wedstrijd te leiden, dient de ploeg
te zorgen dat er een scheidsrechter van de ploeg aanwezig is.
e Het aantal te fluiten wedstrijden op een seizoen om reglementair in orde te zijn is vastgesteld op minimum 14.
2. De scheidsrechterverantwoordelijke:
a Vermeldt op de aanduidingen de naam van de ploeg.
b De ploeg kan steeds aangeduid worden, behalve op het uur dat de ploeg zelf speelt.
c Als de ploeg zelf speelt, kan de ploeg nog wel aangeduid worden op een ander uur maar in dezelfde zaal.
3. Financieel:
a De scheidsrechtervergoedingen worden aan de ploeg betaald (niet persoonlijk).
b De eventueel opgelopen boetes worden aangerekend aan de ploeg (niet persoonlijk).
c De onkostenvergoeding wordt bepaald a rato van een C-scheidsrechter.
d De afrekening volgt op het einde van het seizoen op de ploegafrekening.
4. Sancties:
Punt 1a boete voor het administratief niet in orde zijn op de betaaldag
Punt 1c economische boete van 5,00 euro
Punt 1e zie reglement: te weinig gefloten wedstrijden
SR afwezig op de wedstrijd: 25,00 euro
Herhaling SR afwezig op de wedstrijd in de voorronde: boete gelijk aan niet leveren sr = 400 euro
Herhaling SR afwezig op wedstrijd tijdens de play-offs: halve boete niet leveren sr = 200 euro
Art. 06.54 Een scheidsrechter die voor het lopende seizoen niet als actief werd opgegeven, mag op verzoek van
een collega of een zaalverantwoordelijke altijd een wedstrijd leiden. Hij krijgt hiervoor de onkostenvergoeding
waarop hij als actieve recht zou hebben, maar kan niet worden toegevoegd aan het vereiste aantal van een actieve
scheidsrechter.
Art. 06.55 Een scheidsrechter mag voor twee ploegen fluiten, zelfs als de ploegen tot een verschillende club
behoren. We wijzen er evenwel op dat bij het wegvallen van zulke scheidsrechter de vervanging ervan dubbel zo
zwaar zal vallen.
Art. 06.56 Een scheidsrechter, die voor de derde maal in vijf jaar onder het minimumaantal wedstrijden blijft, zal
niet meer als clubscheidsrechter aanvaard worden. Hij mag nog wel als 'vrije' scheidsrechter fluiten.
Art. 06.57 Een scheidsrechter die verhinderd is een wedstrijd te leiden, dient volgende richtlijnen in acht te nemen:
- onmiddellijk na het publiceren van de maandkalender (binnen de week) mag hij gewoon afmelden: hij doet dit
liefst via e-mail of via telefoon; de verantwoordelijke voor de scheidsrechterskalender zal dan zelf een vervanger
zoeken.
- in alle andere gevallen moet de scheidsrechter zelf een vervanger zoeken; bij het zoeken ernaar kijkt hij bij
voorkeur uit naar een collega met dezelfde categorie.
Bij alle vervangingen moet de scheidsrechterverantwoordelijke op de hoogte gebracht worden, ofwel door de
oorspronkelijke scheidsrechter ofwel door diens vervanger; als de vervanging in laatste instantie plaats heeft, moet
de zaalverantwoordelijke ten laatste één kwartier vóór het geplande aanvangsuur op de hoogte gebracht worden.
Art. 06.58 Enkel bij plotselinge ziekte of ongeval kan hiervan afgeweken worden: om de voorziene boete te
ontlopen dient een doktersattest binnen de 14 dagen worden voorgelegd. Steeds de scheidsrechterverantwoordelijke verwittigen.
Art. 06.59 Bij afwezigheid van de aangeduide scheidsrechter of diens vervanger, zal de zaalverantwoordelijke een
andere scheidsrechter zoeken. Bij dit zoeken neemt hij volgende criteria in acht:
- een neutrale EVL-scheidsrechter
- een EVL-scheidsrechter der bezoekers/thuisploeg
- een scheidsrechter uit een ander verbond
- toeschouwer met ervaring
- speler bezoekende ploeg

- speler thuisploeg
In laatste instantie moet iemand van de thuisploeg zelf de wedstrijd fluiten, ook als hij zelf geen actief
scheidsrechter is; de onkostenvergoedingen worden volledig uitbetaald; indien de scheidsrechter geen
gekwalificeerd fluiter is, ontvangt hij de minimale onkostenvergoeding.
Een aanwezige scheidsrechter kan nooit verplicht worden om een wedstrijd te leiden waarvoor hij niet werd
aangeduid.
Art. 06.60 Een scheidsrechter die zonder te verwittigen van een te leiden wedstrijd wegblijft, krijgt een boete gelijk
aan zijn onkostenvergoeding. Wanneer hij dit driemaal binnen hetzelfde seizoen doet, wordt hij geschrapt als
ploegscheidsrechter gedurende het resterende seizoen en het daaropvolgende seizoen. Als een scheidsrechter,
om welke redenen ook, van de scheidsrechterslijst wordt afgevoerd, dan zal de betrokken ploeg voor een andere
scheidsrechter moeten zorgen, binnen de maand na de bekendmaking hiervan. Daarna zal een forfaitair bedrag
per begonnen maand worden aangerekend. Als de ploeg nog een tweede scheidsrechter ter beschikking heeft,
vervalt deze verplichting.
Art. 06.61 Als een ploeg voor een bepaalde wedstrijd een tweede scheidsrechter wenst, maakt zij deze wens 14
dagen op voorhand bekend aan de verantwoordelijke van de scheidsrechterskalender. De onkostenvergoeding van
de toegewezen scheidsrechter zal doorgerekend worden aan de vragende ploeg.
Art. 06.62 De mogelijkheid bestaat ook dat de aangeduide scheidsrechter hulp wenst. Ook hij maakt dit tijdig
kenbaar; hij mag ook zelf hulp zoeken, zelfs vlak voor de wedstrijd. Hij meldt dit aan de zaalverantwoordelijke. De
onkostenvergoeding van deze tweede scheidsrechter wordt bij de totaalrekening gevoegd.
Art. 06.63 Als de boetes van een scheidsrechter zijn tegoed aan onkosten overschrijden, zal het tekort van de
waarborg van zijn ploeg worden afgetrokken; dit komt niet in rekening voor de sportiviteitspunten.
Art. 06.64 Als voorgaande situatie zich voordoet bij een 'vrije' scheidsrechter, dan zal hem halfjaarlijks de rekening
worden gepresenteerd. Hij krijgt dan 14 dagen de tijd om dit tekort aan te zuiveren. Bij faling zal hij van de lijst
worden afgevoerd, totdat zijn rekening werd aangezuiverd.

07. DE SPELERS EN HET SPELVERLOOP.
Art. 07.01 De spelers van een ploeg dienen zich uniform op te stellen; deze uniformiteit beperkt zich echter tot de
kleuren van het truitje, wat niet belet dat nog verdere eenvormigheid de aantrekkelijkheid van de Essense
Competitie nog vergroot. Zoals de spelers is ook de scheidsrechter verplicht in uniform te zijn: witte trui voorzien
van de EVL-badge. Ook de zaalverantwoordelijke maakt zijn functie zichtbaar door het dragen van de rode EVLtrui.
Art. 07.02 Het truitje moet aan borst- EN rugzijde voorzien zijn van een nummer (min. 12 cm hoog en 2 cm breed).
Het verdient aanbeveling om de nummers op de rugzijde groter te nemen.
Art. 07.03 De wedstrijd starten en eindigen met vijf spelers is toegestaan. Dit moet niet aan de goedkeuring van
scheidsrechter of tegenstrever worden voorgelegd. Spelen met vier is niet toegestaan. Spelen met vijf terwijl NOG
spelers van de eigen ploeg aanwezig en speelklaar zijn, is onsportief en niet toegestaan. De overtredende ploeg
wordt met 'reglementair forfait' (Art. 08.04) beboet.
Art. 07.04 Geraakt een ploeg gedurende de wedstrijd met minder dan vijf, verliest men automatisch de set waarin
dit gebeurt, met behoud van de reeds behaalde setpunten. Men verliest de overige sets met 25 - 0 of, als het de
vijfde set betreft, met 15 - 0. Dit wordt niet gelijkgesteld aan een forfait: men krijgt het (verlies)punt en geen
forfaitboete.
Art. 07.05 Voor de verzorging van een gekwetste speler mag het spel gedurende vijf minuten onderbroken worden.
Daarna gaat het spel verder: de gekwetste speler doet terug mee, wordt vervangen of er wordt met vijf verder
gespeeld. Als met vijf wordt verder gespeeld, mag de gekwetste speler – bij een spelonderbreking - zijn positie
terug innemen vanaf hij terug speelklaar is, ongeacht de voortschrijding van de spelfases zonder hem. Geraakt een
ploeg omwille van een kwetsuur met minder dan vijf, dan krijgt de betrokken speler nog tien minuten extra, daarna
gaat 07.04 in voege.
Art. 07.06 Alleen bij de heren is gemengd spelen toegestaan. Als de speelsters tot dezelfde club behoren als hun
mannelijke collega's, dan mogen er drie speelsters op het blad ingeschreven worden. Zij dienen zich uniform aan
haar mannelijke ploeggenoten op te stellen. Er zal geen voorgift zijn voor een gemengde ploeg. Het is mogelijk dat
een speelster basispion wordt in een herenploeg! De dames mogen op het moment van spelen reeds
basisspeelster zijn bij hun damesploeg.
Art. 07.07 Een herenploeg krijgt door Art. 02.23 de toestemming om één of meerdere dames vast in zijn ploeg op
te nemen, zonder beperking van spelniveau of competitiedeelname elders. Daarvoor moet echter elk jaar een
meldingsformulier ingediend worden vóór het spelen van de eerste wedstrijd van de betrokken dame(s).
Art. 07.08 Ten behoeve van ploegverantwoordelijken en scheidsrechters wordt ook een map met spelerslijsten
bijgehouden. Deze map is vooral interessant voor clubs met meerdere ploegen, omdat de lijsten rekening houden
met basisspelers. De informatie wordt zo recent mogelijk gehouden.
Art. 07.09 De thuisploegen van de eerste wedstrijden zijn verantwoordelijk voor de goede terreinopstelling:
scorebord, scheidsrechtersstoel, volleybalnet en scheidingsnet (eerste en derde veld) en opslagruimte vrijmaken.
Zij doen dit tijdig (min. 15 minuten voor aanvang), zodat de opwarming vlot kan verlopen. De thuisploeg bedient het
scorebord (zie art. 07.22) en zorgt voor de wedstrijdbal. Beide ploegen zijn 10 minuten voor aanvang speelklaar,
d.w.z. minimum 5 spelers op het terrein.
Art. 07.10 De thuisploegen van de laatste wedstrijden zijn verantwoordelijk voor het opruimen van het
sportmateriaal: palen, net, scorebord en scheidsrechtersstoel moeten ordelijk en op de voorziene plaatsen in het
materiaalhok opgeborgen worden. Het scheidingsnet wordt pas weggeschoven als de laatste van de
aangrenzende wedstrijden is afgelopen.
Art. 07.11 Als door het niet naleven van Art. 07.10 de EVL een boete krijgt opgelegd, zal deze naar de in
overtreding zijnde ploeg worden doorgerekend.
Art. 07.12 Een ploeg die er de oorzaak van is dat een wedstrijd niet tijdig kan starten, zal beboet worden, in de
hoop dat er nadien meer inspanningen zullen geleverd worden om de wedstrijden stipter te beginnen.
Art. 07.13 Als een wedstrijd, om welke reden ook, later dan 15 minuten voor het geplande aanvangsuur van de
volgende wedstrijd eindigt, dan krijgen scheidsrechter en ploeg maximum 20 minuten om deze wedstrijd aan te
vangen. Dit tijdstip noemen we het feitelijke aanvangsuur.
Art. 07.14 Een ploeg die 10' na het feitelijke aanvangsuur niet speelgerechtigd op het terrein aanwezig is, verliest
de eerste set met 25 - 0.

Art. 07.15 Een ploeg die 20' na het feitelijke aanvangsuur niet speelgerechtigd op het terrein aanwezig is, verliest
de tweede set eveneens met 25 - 0.
Art. 07.16 Een ploeg die 30' na het feitelijke aanvangsuur niet speelgerechtigd op het terrein aanwezig is, krijgt
forfait toegemeten (zie Hfdst. 8). De boetes, opgelopen in de twee voorgaande artikelen komen te vervallen.
Art. 07.17 Indien beide ploegen niet volledig en speelklaar op het terrein aanwezig zijn, dan worden Art. 07.14 &
07.15 voor beide ploegen toegepast, ook het setverlies. De ploeg die, voor het half uur verstrijkt, toch
speelgerechtigd wordt, kan de tijd voor zich laten lopen. De boetes en verloren sets blijven behouden. Na 30'
krijgen beide ploegen evenwel forfait!
Art. 07.18 De kapitein (of coach) geeft op een duidelijk verstaanbare manier de opstelling van zijn ploeg door aan
de 2de scheidsrechter, bij afwezigheid aan de 1ste scheidsrechter. Als hij geen rotatiebriefje gebruikt (de
scheidsrechter mag hierom steeds vragen en een moedwillige verantwoordelijke kan hiervoor geel krijgen!),
gelieve hij er rekening mee te houden dat de 1ste scheidsrechter een stuk hoger staat en dat er in de sporthal vaak
flink wat lawaai is.
Art. 07.19 Op aanwijzing van de scheidsrechter activeert de kapitein zijn medespelers tot een ordelijke
terreinwissel tussen twee sets:
- fluitsignaal "einde van de set" = de spelers stellen zich op achter de opslaglijn, naast elkaar aangezicht naar het
veld.
- 2de fluitsignaal met "terreinwissel-gebaar" = de spelers draaien achter elkaar, tegen de klok in, rond het veld en
kunnen beschikken zodra zij het andere veld bereikt hebben.
Algemene regel is dus dat eerst van terrein wordt gewisseld door de ploeg die gespeeld heeft en dat pas later kan
besproken worden wie de volgende set gaat spelen. Wees sportief tegenover je tegenstrever en volg deze regel
stipt.
Art. 07.20 In deze reglementen wordt geen melding gemaakt van de specifieke volleybal-spelregels, die als
vanzelfsprekend gangbaar zijn. De scheidsrechter kan echter zelf oordelen over het technisch spelniveau, zonder
dat evenwel de eigenheid van het volleybalspel mag geschaad worden.
Art. 07.21 Het EVL-bestuur kent zich het recht toe om bepaalde nationale of internationale reglementen niet na te
volgen. Zij zal dit voornemen kenbaar maken in het clubblad, waardoor het reeds van kracht wordt. Later wordt het
reglement aangepast. In sommige gevallen zal de Algemene Vergadering om een advies of om een beslissing
gevraagd worden.
Art. 07.22 De thuisploeg is verantwoordelijk voor de bediening van het scorebord. Hiervoor mag een wisselspeler
of "een trouwe supporter" worden ingeschakeld. De scheidsrechter mag vervanging eisen, als deze taak niet naar
behoren wordt uitgevoerd. Is een ploeg slechts met zes (of zelfs maar met vijf) spelers, dan mag het scorebord
"vanuit het veld" bediend worden; boete wordt toegepast. Nemen de bezoekers de taak (vrijwillig!) over, dan heeft
dit gevolgen voor de fairplaypunten van beide ploegen. (thuisploeg: -2; bezoekers: +2, maximum 10).
Art. 07.24 Reglementen rond de libero: op het wedstrijdblad wordt bij de spelers de libero aangeduid met (L)
achter de naam van de speler. Verder worden de internationale volleybalreglementen gevolgd met uitzondering
van volgende items:
- in de EVL mag slechts 1 speler de functie van libero uitoefenen
- dient aanwezig te zijn bij het begin van de wedstrijd (kan niet later toegevoegd worden)
- een libero die zich kwetst kan niet vervangen worden als libero, de ploeg dient zonder libero verder te spelen
- een ploeg dient minimaal met 7 spelers aanwezig te zijn alvorens er met een libero kan gespeeld worden. Komt
de ploeg tijdens de wedstrijd met minder dan 7 dan dient er verder gespeeld te worden zonder libero. De speler die
aanvankelijk de functie van libero uitoefende zal van dan af als gewone speler functioneren. De scheidsrechter
noteert dit in het vak opmerkingen.

08. FORFAIT.
Art. 08.01 Forfait is het meest onsportieve element uit de competitie. Daarom worden hiervoor zware sancties en
boetes opgelegd. We begrijpen evenwel dat er steeds gevallen van heirkracht kunnen zijn, die een ploeg nopen tot
het geven van forfait. Belangrijk daarbij vinden wij echter het op voorhand aankondigen van die forfait bij de
competitieleiding, en het verwittigen van de tegenstrever. Om willekeur uit te schakelen, blijft er echter een fikse
boete behouden. We hopen dan ook ten zeerste dat zij nooit moet toegepast worden!!!
Art. 08.02 Allerlei omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat een ploeg voor de rest van het seizoen moet
afhaken. De competitieleider moet hier minstens 48 u. voor de eerstvolgende wedstrijd van op de hoogte worden
gebracht.
Art. 08.03 Het toekennen van forfaitcijfers heeft voor de veroorzakende ploeg onderstaande sancties tot gevolg:
01. de ploeg verliest de wedstrijd.
02. de ploeg krijgt hiervoor -1 wedstrijdpunten.
03. de ploeg wordt een geldelijke boete opgelegd.
De benadeelde ploeg krijgt drie wedstrijdpunten, behalve bij een administratief forfait, want dan wordt de uitslag
van de wedstrijd behouden.
Art. 08.04 Een eerste vorm van forfait is een reglementair forfait. In dit geval is de wedstrijd gespeeld, maar werd
er (nadien) een reglementsovertreding vastgesteld, die niet meer met een boete alleen kan worden weggewist: we
kunnen stellen dat er van een zekere wedstrijdvervalsing sprake is. Het betreft de artikelen 02.04 - 02.11 - 02.16 –
02.18 – 02.20 – 02.22 - 07.03 - 07.06. De overtreder krijgt 0 sportiviteitspunten, de tegenstrever behoudt de
toegekende punten.
Art. 08.05 Een gelijkaardige vorm van forfait is het administratief forfait. Ook nu is de wedstrijd gespeeld, maar de
ploeg was administratief nog niet in orde. Het betreft de artikelen 02.10 - 03.10 - 03.11 - 07.07. De benadeelde
ploeg behoudt de behaalde wedstrijdpunten.
Art. 08.06 In volgende reglementspunten gaan we ervan uit dat de wedstrijd niet werd gespeeld.
Art. 08.07 Bij een vroeg-aangekondigd forfait verwittigt de ploeg(verantwoordelijke) de tegenstrever, de
scheidsrechter EN de competitieleider 48 u. voor de wedstrijd. Hier zal de gewone basisboete worden opgelegd.
De wedstrijd geldt niet voor de sportiviteitsbeker.
Art. 08.08 Bij een laat-aangekondigd forfait worden de betrokkenen ten laatste 1 uur voor het geplande
aanvangsuur op de hoogte gebracht dat men forfait geeft. Hier zal de basisboete worden verdubbeld. De wedstrijd
telt niet voor de sportiviteitsbeker.
Art. 08.09 Bij een feitelijk forfait is een ploeg met onvoldoende spelers aanwezig om de wedstrijd te mogen starten.
Men heeft echter een poging ondernomen en daarom zal de boete slechts dubbel worden toegepast. De overtreder
krijgt 0 sportiviteitspunten, de tegenstrever het gemiddelde.
Art. 08.10 De ergste vorm van forfait is het niet-aangekondigd forfait, waarbij niemand werd verwittigd dat de
wedstrijd niet zou doorgaan. In dit geval wordt de boete 3-voudig toegepast. De overtreder krijgt 0
sportiviteitspunten, de tegenstrever het gemiddelde.
Art. 08.11 Bij alle forfaits, behalve deze van Art. 08.07 & 08.08, wordt de scheidsrechter volledig vergoed door de
veroorzakende ploeg. De vergoeding vanwege de tegenpartij wordt niet aangerekend. Deze laatste verrichting
beïnvloedt de sportiviteitspunten van de bevoordeelde partij niet.
Art. 08.12 Bij elke forfait van de bezoekers (behalve Art. 08.07 & 08.08), moet de thuisploeg nog al haar plichten
vervullen; alles verloopt dus alsof de wedstrijd doorgaat; de ploeg moet dus volledig zijn. Ook de scheidsrechter
moet alle formaliteiten vervullen.
Art. 08.13 Bij een aangekondigd forfait zorgt de zaalverantwoordelijke voor het invullen van het
scheidsrechtersblad. De spelers moeten niet aanwezig zijn. Hij regelt ook het eventueel opstellen of opruimen van
het spelmateriaal met de volgende/vorige thuisploeg.
Art. 08.14 Bij elke forfait van de thuisploeg wordt de verantwoordelijkheid verlegd naar de bezoekers. In deze
situatie zullen zij te handelen hebben als waren zij de thuisploeg; zij zijn als dusdanig onderworpen aan de
reglementen dienaangaande.
Art. 08.15 Een ploeg die binnen hetzelfde seizoen voor de derde maal forfait geeft, kan het volgende seizoen
buiten de competitie worden gesloten en het EVL-bestuur zal er dan over waken dat een naamsverandering dit

euvel niet oplost! Alleen als de ploeg met 50 procent nieuwe spelers opnieuw aansluit én na goedkeuring van het
bestuur, kan zij opnieuw worden toegelaten. Deze ploeg krijgt geen uitstel voor het leveren van een scheidsrechter.
Art. 08.16 Bij een dubbel niet-aangekondigd forfait zorgt de zaalverantwoordelijke voor het invullen van het
wedstrijdblad en voor het verwittigen der ploegen i.v.m. het opstellen of opruimen van het spelmateriaal.
Art. 08.17 Bij een (aangekondigd) algemeen forfait kan de ploeg geen aanspraak meer maken op de reeds
betaalde zaalonkosten e.d. Hier moet evenwel geen wedstrijdblad meer worden ingevuld. Het EVL-bestuur zorgt
voor het verwittigen der ploegen. De competitieleider zal trachten te zorgen voor (vervangende) vriendschappelijke
wedstrijden.
Art. 08.18 Valt een aangekondigd algemeen forfait IN het seizoen, dan vervallen alle wedstrijdpunten die tegen
deze ploeg werden behaald. Voorbije tussenklassementen blijven ongewijzigd. De al gespeelde wedstrijden tellen
nog wel mee voor het bepalen van de basisspelers.
Art. 08.19 Valt een algemeen forfait in de voorronde, dan krijgen de bij deze ploeg aangesloten spelers een vrije
transfer, die evenwel pas ingaat bij de play-offs. De ploeg van hun keuze moet geen extra lidgeld betalen; evenmin
kan de forfaitgevende ploeg dit lidgeld terug opeisen. De vrije transfer eindigt op het seizoeneinde: de speler wordt
terug lid van de oorspronkelijke ploeg, tenzij deze niet opnieuw zou inschrijven.

09. TRANSFER - TE SCHRAPPEN LEDEN.
Art. 09.01 De transferperiode begint op de dag na de laatste competitiewedstrijd en duurt dan precies 30 dagen.
Art. 09.02 Een transferverklaring moet 'voor akkoord' ondertekend worden door de twee clubs en de speler. Dit
formulier dient voor de EVL-administratie.
Art. 09.03 Een eventuele 'niet-akkoord'-verklaring moet voorzien zijn van een argumentering. Het EVL-bestuur zal
in dit geval als arbitragecommissie optreden. Haar beslissing, voor eind juni, zal aan alle betrokken partijen
meegedeeld worden en is bindend.
Art. 09.04 Indien de betrokken speler niet akkoord gaat met de beslissing, mag hij zichzelf als 'te schrappen speler'
opgeven. Hij zal echter de eerstvolgende voorronde niet mogen deelnemen bij een andere ploeg.
Art. 09.05 Een overgang van de ene ploeg naar de andere binnen dezelfde club is geen transfer, evenmin als de
fusie van clubs. De spelers van een club die niet opnieuw aan de competitie deelneemt, hebben een vrije transfer;
hiervoor zijn geen formulieren nodig.
Art. 09.06 Een transfer in het tussenseizoen buiten de transferperiode is niet mogelijk. De enige oplossing is dat de
betrokken speler zich bij zijn oorspronkelijke club laat schrappen, waarna hij zich bij een andere club kan laten
inschrijven. Een transfer binnen het seizoen is niet mogelijk, uitgezonderd zoals omschreven in Art. 08.19.
Art. 09.07 Elke ploegverantwoordelijke krijgt op de algemene vergadering een lijst waarop alle aangesloten leden
vermeld staan. Deze lijst kan gebruikt worden om een aantal leden te schrappen, om de transfers aan te duiden en
om de spelerslijst in te vullen. We wijzen erop dat elk lid, dat per 15 augustus niet als te schrappen werd
opgegeven, automatisch terug lid wordt.

10. KLACHTEN - KLACHTENCOMMISSIE.
Art. 10.01 De samenstelling van de klachtencommissie is statutair vastgelegd: het zijn dezelfde leden als van het
gewone EVL-bestuur, doch met een wisseling van ondervoorzitter en voorzitter.
Art. 10.02 Fundamenteel rangschikken wij de klachten rond drie thema's:
a. de algemene gang van zaken
b. de wedstrijden en het competitieverloop
c. personen (spelers, ploegen, scheidsrechters, bestuursleden)
Art. 10.03 Indien een ploeg een klacht wil indienen moet de volgende procedure gevolgd worden: elke klacht moet
schriftelijk geformuleerd, voldoende geargumenteerd, gedateerd en duidelijk gehandtekend worden. De brief moet
verstuurd worden naar het EVL-secretariaat binnen een redelijke termijn, die we hier niet verder willen omlijnen
omdat dit afhankelijk is van allerlei omstandigheden. De klacht kan ook bezorgd worden via e-mail bij de
competitieverantwoordelijke. De klacht zal dan op de volgende bestuursvergadering behandeld worden.
Art. 10.04 In principe worden alle klachten op de gewone bestuursvergaderingen behandeld, tenzij een klacht zo
dringend is, dat een onmiddellijke beslissing noodzakelijk lijkt. In dat geval zal een spoedvergadering belegd
worden of zal het Dagelijks Bestuur de knoop doorhakken.
Art. 10.05 Het initiatief tot een spoedvergadering kan genomen worden door elk bestuurslid, mits hij de steun van
minstens twee bestuursleden achter zijn initiatief krijgt. Een dergelijke vergadering is slechts geldig als voorzitter of
ondervoorzitter aanwezig zijn; in geval van klachten uit categorie B (zie Art. 10.02) is de aanwezigheid van de
competitieverantwoordelijke vereist.
Art. 10.06 De klachtencommissie treft haar besluiten aan de hand van de reglementen en/of naar eer en geweten.
Haar beslissingen zijn dan ook onherroepelijk en bindend, tenzij nieuwe argumenten een voorgaande beslissing op
de helling plaatsen.
Art. 10.07 De klachtencommissie deelt haar besluiten (beslissingen, sancties, …) mee via het clubblad, tenzij
hoogdringendheid of discretie anders vereisen.

11. BEKERWEDSTRIJDEN.
Art. 11.01 In samenhang met de competitieplanning, kan het EVL-bestuur een aparte bekercompetitie in gelijk
welke vorm inrichten. Voor het verloop hiervan, worden aparte reglementen opgesteld.
Art. 11.02 Eens de kalender voor de heenronde/voorronde bekend is, zal het bestuur beslissen op welke data er
zal gebekerd worden. Indien mogelijk zullen de data in de competitiekalender ingewerkt worden. Eens het
programma werd opgesteld, gelden de forfaitreglementen.
Art. 11.03 Alle ploegen nemen deel aan de bekercompetitie.
Art. 11.04 De bekerwedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen die ook voor de competitie gelden wat
betreft scheidsrechtersblad, opstellen en opruimen van spelmateriaal, enz…. Voor het verloop zelf worden
eventueel aparte reglementen opgesteld.
Art. 11.05 De aanduiding van de scheidsrechters voor de bekerwedstrijden gebeurt door de
scheidsrechterverantwoordelijke van het EVL-bestuur.
Art. 11.06 De bekerwedstrijden worden in elke speelronde bepaald door een “zuivere” loting waarin geen rekening
wordt gehouden met reeksen, wel met de sekse.
Art. 11.07 Alle ploegen van dezelfde sekse kunnen tegen elkaar uitgeloot worden. Voor de voorgift van vijf punten
per set en per reeks gaat men uit van de reeksindeling zoals zij op dat ogenblik gekend is.
Art. 11.08 De verliezer van een wedstrijd is uitgeschakeld, de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Alleen
een beste verliezer kan opgevist worden waar dit nodig blijkt om het aantal ploegen even te houden.
Art. 11.09 Het bepalen van de beste verliezer doet men als volgt:
a. de meest gewonnen sets (2 - 1 - 0).
b. de meeste setpunten voor.
c. de minste setpunten tegen.
d. loting als er geen tijd voor en testwedstrijd is.

12. SPORTIVITEITSBEKER.
Art. 12.01 De sportiviteitsbeker wordt toegekend op basis van deze quoteringen:
- punten gegeven door de scheidsrechters na elke wedstrijd tellen mee voor 35%
- punten toegekend door de ploegen tellen mee voor 35%
- de boetes tellen mee voor 30%
Art. 12.02 Na elke wedstrijd kent de scheidsrechter per ploeg twee quoteringen toe, één voor sportiviteit t.o.v. de
tegenstrever en één voor sportiviteit t.o.v. de scheidsrechter, telkens met een maximum van 10. Hij hoeft deze
punten niet aan de ploegen kenbaar te maken, hij mag dit doen NA het plaatsen der handtekeningen
Art. 12.03 Bij alle forfaits worden de sportiviteitspunten reglementair geregeld. Deze regelingen hebben voorrang
op eventuele beoordelingen door de scheidsrechter. Wanneer een scheidsrechter de punten vergeet in te vullen,
krijgt men 8.
Art. 12.04 Wanneer een scheidsrechter een ploeg lager dan 6 quoteert, dan moet hij dit via een verslag motiveren.
Doet hij dit niet, dan krijgt de ploeg toch 6 punten. Zelfs na motivatie van de scheidsrechter kan het EVL-bestuur de
lagere quotering optrekken naar 6, als zij de motivatie niet voldoende vindt.
Art. 12.05 De ploegen krijgen tweemaal (na de voorronde en na de play-offs) een stembriefje met de ploegen uit
hun eigen reeks en kunnen zo hun stem uitbrengen met een score van 0 tot 10. Een score van lager dan 6 dient
gemotiveerd te worden.
Art. 12.06 Ploegen die hun stembriefje niet tijdig terugbezorgen, worden zelf uitgesloten voor dit klassement.
Art. 12.07 De puntentelling, aan de hand waarvan een klassement wordt opgesteld, zit als volgt in elkaar:
* de som der punten uit de heen- of voorronde, worden omgezet in procenten
* de som der punten uit de play-offs of terugronde, worden omgezet in procenten
* het bedrag van de waarborg (€ 50) na aftrek van de voor de sportiviteit in aanmerking komende boetes
Art. 12.08 Zowel voor de dames als voor de heren wordt één trofee uitgereikt op de prijsuitreiking, op voorwaarde
dat de ploeg hieraan actief deelneemt. Bij afwezigheid gaat de prijs naar de net lager geklasseerde ploeg.

13. WANGEDRAG EN MAATREGELEN
Art.13.01 Gebeurtenissen uit het verleden nopen het EVL-bestuur tot het toevoegen aan de reglementen van dit
hoofdstuk. De houding tegenover officiëlen (vooral scheidsrechter), tegenstanders, publiek en medespelers kan
laakbaar zijn en moet bestraft worden volgens de ernst van de feiten. Hiervoor volgt de EVL de voorziene
procedures uit de Internationale volleybalregels.
Art. 13.02 ELKE KAART moet door de scheidsrechter op het blad vermeld worden. Voor elke DUBBELE KAART
moet de scheidsrechter binnen de week een schriftelijk verslag binnensturen.
Art. 13.03 Het vertonen van kaarten heeft voor de bestrafte ploeg en/ of speler onmiddellijk verstrekkende
gevolgen:
- GEEL: boete voor de ploeg en 1 pers. strafpunt
- ROOD: boete en 3 pers. strafpunten
- GEEL & ROOD in 1 hand: boete en 5 pers. strafpunten
- GEEL + ROOD in 2 handen: boete en 7 pers. strafpunten
uitsluiting van de speler voor de rest van de wedstrijd en verlaten van de sporthal.
Art. 13.04 De persoonlijke strafpunten blijven TWEE burgerlijke jaren gelden en per 6 strafpunten wordt men voor
1 wedstrijd geschorst.

14. SANCTIES & BOETES.
A. De enkelvoudige boetes:
Artikel nr.

Omschrijving

boetebedrag

02.05
02.22
03.13
05.04.01
05.04.02
05.04.03
05.04.04
05.04.05
05.04.06
05.04.07
05.04.09
05.04.10
05.04.11
05.04.12
05.04.13
05.04.14
05.08
06.02
06.38a
06.38b
06.39a
06.39b
06.39c
06.40
06.41
06.44a
06.44b
06.44c
06.44d

Origineel aansluitingsformulier te laat ingeleverd
Spelersverklaring ingeleverd na betaaldag
Schrappingen doorgegeven na 15/8
Wedstrijd niet (correct) ingevuld
Datum niet (correct) ingevuld
Gepland aanvangsuur niet (correct) ingevuld
Terrein niet (correct) aangeduid
Keuze dames/heren niet (correct) aangeduid
Reeks niet (correct) aangeduid
Ploegnaam niet ingevuld
Aansluitingsnummer(s) niet correct ingevuld
Namen werden niet in DRUKLETTERS ingevuld
Namen stonden niet in alfabetische volgorde
Kapitein niet (correct) aangeduid: = (K)
Naam en/of nummer vd coach niet (correct) ingevuld
Libero niet (correct) aangeduid: = (L)
Kapitein weigerde/vergat handtekening te plaatsen
Wensenformulier voor scheidsrechter ontbreekt
Aanwezige niet-speler niet vermeld
Aanwezige niet-speler geschrapt
Foutief en/of niet vermelden der setstanden
Foutief en/of niet optellen der setstanden
Niet of foutief vermelden van eindstand
Niet beantwoorden van beoordelingsvraag
Geen sportiviteitspunten ingevuld
1e scheidsrechter vergat naam in te vullen
1e scheidsrechter vergat handtekening te plaatsen
2e scheidsrechter vergat naam in te vullen
2e scheidsrechter vergat handtekening te plaatsen

€ 2,50
€ 2,50
€ 2.50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

B. De economische boetes: boetes vermeerderen evenredig met het aantal overtredingen.
Artikel nr.

Omschrijving

boetebedrag

05.02
05.06
06.22
06.27
06.28a
06.28b
06.29a
06.29b
06.31
06.32a
06.32b
06.33a
06.33b
06.36
06.42
06.53c
07.01a
07.01b
07.02
07.09a
07.09b
07.10
07.12
07.14a
07.14b

Geen geldig wedstrijdblad
Scheidsrechtersblad niet tijdig
Scheidsrechter te laat aanwezig
Slechte of geen controle van de aansluitingsnummers
Geen vlotte medewerking bij controle der truinummers
Slechte of geen controle van de truinummers
Afwezige speler niet geschrapt/ geparafeerd
Bijgekomen speler niet vermeld/ geparafeerd
Te weinig inspanningen om tijdig te beginnen
Aanvangsuur ontbreekt of is duidelijk foutief
Einduur ontbreekt of is duidelijk foutief
Oorzaak van vertraging niet (correct) vermeld
Meer dan 20' tussen 2 wedstr. zonder oorzaakverm.
Truinummers kloppen niet met rotatienummers
Geen verslag na quotering lager dan 6
Niet tijdig doorgeven namen bij ploegaanduiding
Speler(s) niet in uniform/ per speler
Scheidsrechter niet in uniform
Niet-correcte nummering der truitjes
Terreinopstelling niet volledig
Terreinopstelling niet tijdig klaar
Spelmateriaal niet (volledig) opgeruimd/ weggezet
Spelers/ wedstrijd te laat
Een eerste set forfait gegeven
Scheidsrechter verzuimde 1e setverlies toe te kennen

€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 1,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

07.15a
07.15b
07.24a
07.24b
12.04
12.05
12.06

Een tweede set forfait gegeven
Scheidsrechter verzuimde 2e setverlies toe te kennen
Ploeg maakt een fout tegen reglement libero
Scheidsrechter laat foutief spelen libero toe
Ploeg krijgt een quotering lager dan 6
Geen motivering na quotering lager dan 6
Ploeg dient stembriefje fairplaypunten niet in

€ 3,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 5,00

C. De "zware" overtredingen.
Artikel nr.

Omschrijving

boetebedrag

01.09a
01.09b
01.09c
01.09d
01.09e
01.10
01.11
02.25a
02.25b
02.25c
02.26
03.02.02
03.08
03.10
03.11
03.12
06.52
06.57
06.60
08.02
08.04a
08.04b
08.04c
08.04d
08.04e
08.04f
08.04g
08.04h
08.05a
08.05b
08.05c
08.05d
08.07
08.08
08.09
08.10
13.03a
13.03b
13.03c
13.03d

Na startcontrole op A.V. toegekomen; verwittigd
€ 5,00
Na startcontrole op A.V. toegekomen
€ 10,00
Verontsch. voor Alg.Verg.; niet vervangen
€ 10,00
Na startcontrole de A.V. onmiddellijk verlaten
€ 20,00
Afwezig op algemene vergadering z. verwittigen
€ 20,00
Afwezig op verplichte scheidsrechtersvergadering
€ A/B/C
Afwezig op bestuursvergadering
€ 13,00
Ploeg levert 1e maal geen scheidsrechter
€ 400,00
Ploeg levert 2e maal geen scheidsrechter
€ 600,00
Ploeg levert 3e maal geen scheidsrechter
€ 800,00
Ploeg levert toch geen scheidsrechter
€ 400,00
Waarborg te laat aangevuld/ per week
€ 5,00
Afwezig op betaaldag
€ 10.00
Basisspelers niet correct opgegeven
€ 6,50
Inschrijvingskosten te laat betaald/ per week
€ 6,50
Officieel schrappingsformulier niet (tijdig) binnen
€ 5,00
Te weinig wedstrijden gefloten/ per wedstrijd
€ 40,00
Laattijdige afmelding/ geen vervanger gezocht: halve onkostenvergoeding
Niet op wedstrijd verschenen/ geen afmelding: onkostenvergoeding
Algemeen aangekondigd forfait/ per wedstrijd
€ 5,00
Reglementair forfait wegens Art. 02.04
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 02.11
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 02.16
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 02.18
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 02.20
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 02.22
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 07.03
€ 10,00
Reglementair forfait wegens Art. 07.06
€ 10,00
Administratief forfait wegens Art. 02.10
€ 10,00
Administratief forfait wegens Art. 03.10
€ 10,00
Administratief forfait wegens Art. 03.11
€ 10,00
Administratief forfait wegens Art. 07.07
€ 10,00
Tijdig aangekondigd forfait: iedereen verwittigd
€ 20,00
Laat-aangekondigd forfait: tot 1 uur voor wedstrijd
€ 40,00
Feitelijk forfait: ploeg onvolledig
€ 40,00
Niet-aangekondigd forfait: niemand verwittigd
€ 60,00
GELE kaart; 1 persoonlijk strafpunt
€ 5,00
RODE kaart; 3 persoonlijke strafpunten
€ 10,00
GELE en RODE kaart in 1 hand; 5 pers. strafpunten
€ 15,00
GELE + RODE kaart in 2 handen; 7 pers. strafpunten € 20,00

