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Invullen van het vereenvoudigd wedstrijdblad
bij tornooien U11 – spelvorm 2B
Bij elke wedstrijd die ingericht wordt door de VOV, moet er een wedstrijdblad worden ingevuld.
De gegevens die vermeld worden op dit officieel document zijn dienstig voor de VOV, als organisator
van de wedstrijden. Het is dan ook van groot belang dat dit formulier correct en waarheidsgetrouw
ingevuld wordt!
De thuisploeg zorgt er voor dat er een wedstrijdblad tijdig aanwezig is, dat dit correct wordt ingevuld,
en dat dit na het tornooi tijdig aan de verantwoordelijke van de VOV wordt bezorgd.
Alle gegevens worden met zwarte of blauwe pen genoteerd, geen potlood!
Men noteert alle gegevens in hoofdletters!
1. Hoofding
WEDSTRIJDBLAD U11 / 2B – 2.0 *
AARD: JONGENS/MEISJES/GEMENGD
DATUM:

UUR:

*Schrappen wat niet past

REEKS: A/B/C/D/E *
PLAATS:

ZAAL:

WEDSTRIJD/TORNOOI :

WEDSTRIJDNUMMER:

Alle gegevens rond het tornooi voor die dag worden correct ingevuld, voor de start van ervan.
ZAAL: elke door de VOV erkende sporthal heeft een code gekregen, men gebruikt steeds deze code.
bv Z9 = sporthal Den Boer in Zomergem
WEDSTRIJD/TORNOOI: eerst wordt de thuisploeg vermeld, dan de bezoekende ploeg.
2. spelersgegevens
STAMNR./CODE

N
LICENTIENR.
R

NR

C
H
STAMNR./CODE

PLOEG A1

NAAM

CH

CH

C
H

STAMNR./CODE

NR

CH
PLOEG A2 / E

CH

N
LICENTIENR.
R

C
H
STAMNR./CODE

C
H
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Zowel de thuisclub, als de bezoekende club, treden aan met twee ploegjes.
Voor de thuisclub vullen we de rubrieken A1 en A2/E in, voor de bezoekers is dit B1 en B2/F.
STAMNR/CODE:
- elke club heeft een stamnummer gekregen, voor de ploegen in Oost-Vlaanderen heeft dit de vorm O1234. Dit stamnummer staat o.a. vermeld op de officiële deelnemerslijst.
- op de officiële deelnemerslijst staat steeds een code vermeld, deze heeft de vorm ABCD-1234.
Telkens er een speler/speelsters aangesloten wordt, zal de aangepaste lijst een nieuwe code hebben, we
dienen hier dan ook altijd de code te vermelden van de meest recente deelnemerslijst!
Speelt men met gemengde ploegen, dan worden de beide codes vermeld (er is een deelnemerslijst voor
de jongens, en een deelnemerslijst voor de meisjes)
Elke ploeg bestaat uit minstens 2 spelers/speelsters, eventueel ook reserve(s).
Voor elke speler/speelster worden volgende gegevens genoteerd:
- NR: nummer shirt
- LICENTIENR: elke speler/speelster die aangesloten is bij de VV (Volley Vlaanderen), krijgt een
licentienummer. Dit nummer staat vermeld op de officiële deelnemerslijst.
-NAAM: familienaam en eerste letter van de voornaam (alles in hoofdletters!)
Voor elke ploeg zal de coach een kapitein aanduiden, die ook het wedstrijdblad moet ondertekenen
(zie verder).
CH: voor elke club moet er minstens 1 coach aanwezig zijn. Hier vermelden we ook licentienummer
en de naam van de coach. Zijn er 2 coaches, dan worden die beiden vermeld (1 per ploegje)
Zowel spelers/speelsters als de coach(es) moeten een geldige aansluiting hebben, om te kunnen
deelnemen aan het tornooi.

3. Handtekeningen

HANTEKENING KAPT.

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

COACH

De kapiteins van de 4 ploegjes, en de aanwezige coaches tekenen het wedstrijdblad in de voorziene
rubrieken.
Thuisploegen: A (kapitein en coach) en E (kapitein en eventueel 2de coach)
Bezoekers: B en F (analoog als thuisploeg)
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4. Wedstrijden
WEDSTRIJDEN

UITSLAG

Opmerkingen :

TOTAAL :

Zoals het competitiereglement dit voorschrijft, zal elke ploeg 2 wedstrijden van 3 sets spelen, volgend
een vast tornooischema.
Wedstrijd 1: Ploeg 1 van de club A tegen ploeg 1 van de club B: 3 sets
A1 – B1
Wedstrijd 2: Ploeg 2 van de club A tegen ploeg 2 van de club B: 3 sets
A2 – B2
Wedstrijd 3: Ploeg 1 van de club A tegen ploeg 2 van de club B: 3 sets
A1 – B2
Wedstrijd 4: Ploeg 2 van de club A tegen ploeg 1 van de club B: 3 sets
A2 – B1
Voor elke wedstrijd worden volgende gegevens genoteerd:
- aanvangsuur van de wedstrijd
- de uitslag van elke set (links de thuisploeg – rechts de bezoekers)
De eerste 2 sets worden gespeeld volgens het rally-point systeem naar max. 25 punten per set. De
ploeg die het eerst 25 punten heeft, wint de set.
De 3de set wordt gespeeld naar 15 punten, eveneens volgens het rally-point systeem. De ploeg die
eerst 15 punten heeft, wint de set.
- De uitslag voor elke wedstrijd: 1 punt voor elke gewonnen set (3-0, 2-1, 1-2 of 0-3)
Na de 4 wedstrijdjes, maakt men de einduitslag voor het tornooi: samentellen van de 4
wedstrijduitslagen.
Gezien men in totaal 12 sets speelt in een tornooi, varieert de einduitslag tussen 12-0 en 0-12.
Zijn er aanvullingen/bemerkingen (bv. Blessures, vroegtijdig verlaten tornooi, …), dan kunnen deze
vermeld worden in het vak “Opmerkingen”.

5. Eindcontrole
EINDCONTROLE COACH THUISPLOEG
NAAM TORNOOIVERANTWOORDELIJKE:

Handteken:

EINDCONTROLE COACH BEZOEKERS
LICENTIENR.:

Handteken:
Handteken:

De thuisploeg moet een tornooiverantwoordelijke aanstellen, die het wedstrijdblad invult, en dit ook
handtekenen.
Na het tornooi zullen de beide coaches de gegevens nazien, en handtekenen en hiermee de juistheid
van het wedstrijdblad bevestigen.
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Voorbeeld van een deelnemerslijst
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WEDSTRIJDBLAD U11 / 2B – 2.0 *

AARD: JONGENS/MEISJES/GEMENGD
DATUM:
UUR:
WEDSTRIJD/TORNOOI :
STAMNR./CODE
NR

PLOEG A1

LICENTIEN
R.

CH
STAMNR./CODE

NAAM

CH
UUR

PLAATS:
WEDSTRIJDNUMMER:

STAMNR./CODE
NR

PLOEG A2 / E

*Schrappen wat niet past

REEKS: A/B/C/D/E *
ZAAL:

LICENTIEN
R.

CH
STAMNR./CODE

PLOEG B1

STAMNR./CODE

NAAM

NR

CH
STAMNR./CODE

PLOEG B2 / F

CH
WEDSTRIJDEN

LICENTIEN
R.

PLOEG C

STAMNR./CODE

NAAM

NR

CH
STAMNR./CODE

PLOEG G

CH
1°SET

2°SET

LICENTIEN
R.

3°SET

UITSLAG

HANTEKENING KAPT.
A

C
D
E
F
G
TOTAAL
Handteken:

NAAM TORNOOIVERANTWOORDELIJKE:

NAAM

PLOEG H

CH

B

EINDCONTROLE COACH
THUISPLOEG

PLOEG D

H

EINDCONTROLE COACH BEZOEKERS

Handteken:

LICENTIENR.:

Handteken:
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