
VC Geldrop Heren Recreanten Competitie

Samenvatting van afspraken over gedragsregels Eindhoven juni 2020

 1. DOEL
De recreantencompetitie moet recreatief volleybal geven, dit houdt in dat het 
spel en wat daarmee samenhangt, ontspannend moet werken.

 2. ORGANISATIE / STRUCTUUR
 2.1. De competitie is voor recreanten en wordt uitgevoerd door recreanten.

 2.2. De deelnemende verenigingen en teams stellen zich ook verantwoordelijk voor het 
goed verlopen van de competitie en handelen daar naar.

De deelnemende verenigingen wijzen een contactpersoon aan. De contactpersoon
is verantwoordelijk voor het verspreiden van de gegevens die door de 
competitieleiding worden verstrekt binnen de eigen vereniging. 

Voor de start van de competitie wordt door de competitieleiding een plenaire 
vergadering belegd met deze contactpersonen of een andere vertegenwoordiger 
van deze vereniging. Zo nodig wordt ook tijdens de competitie een dergelijke 
vergadering gehouden.

 2.3. In principe zal elk team dat aan de eisen voldoet toegelaten worden tot deelname 
aan de competitie en beginnen in de laagste klasse.

Plaatsing in een hogere klasse is mogelijk met goedkeuring van de plenaire 
vergadering. Bij terugtrekking van een team na de datum die is afgesproken 
tijdens de plenaire vergadering, betaalt dit team of de vereniging waarvoor het 
uitkomt, inschrijfgeld en een boete van € 45. Toelating tot een volgende competitie 
van deze vereniging kan pas geschieden nadat alle financiële verplichtingen zijn 
voldaan.

 2.4. Inschrijfgelden dienen voor de start van de competitie betaald te zijn.

 2.5. De competitie wordt ingedeeld in klassen en poules met een maximum van elf 
teams per poule. Deze indeling wordt jaarlijks tijdens de vergadering ter 
goedkeuring voorgelegd.

In de competitie wordt gespeeld voor:

 a) Het kampioenschap in de poule, dit wordt behaald door het team met het 
hoogste aantal wedstrijdpunten in de eindrangschikking.

 b) Het recht en de plicht om deel te nemen aan de bekerwedstrijden, na afloop 
van de competitie, door de kampioenen van de poules.

De plenaire vergadering van 21 augustus 1996 heeft beslist dat, bij geen 
deelname en geen passende vervanger geleverd, een boete wordt 
opgelegd van 5 strafpunten voor het daaropvolgend seizoen.

 c) Promotie en degradatie naar een andere klasse.

De kampioenen promoveren.

In principe degradeert het laatste team in een poule.
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De mogelijkheid bestaat dat het voorlaatste team eveneens degradeert, dit 
voor zover de competitie-indeling dit nodig maakt, ook dit wordt in de plenaire 
vergadering besproken.

De eindrangschikking van de teams in een poule wordt bepaald door het aantal 
toegekende wedstrijdpunten verminderd met het aantal strafpunten. Elke 
gewonnen set levert 1 wedstrijdpunt op. Bij teams met hetzelfde aantal punten en 
gespeelde wedstrijden wordt de rangschikking bepaald door het "SET-QUOTIENT"
d.w.z.: het aantal setpunten voor gedeeld door het aantal setpunten tegen volgens
de op de website ingevulde uitslagen van gespeelde wedstrijden.

 3. ARBITRAGE
 3.1. De arbitrage is een onderdeel dat in sterke mate het goed verlopen van de 

competitie bepaalt. Goede voorlichting en begeleiding van vooral nieuwe 
scheidsrechters is nodig.

 3.2. Aan de competitieleiding is iemand toegevoegd die de verantwoording op zich 
neemt voor alle zaken die gaan over de arbitrage, zoals:

 a) Het indelen van de scheidsrechters voor de wedstrijden.

 b) Controle van het scheidsrechtersbestand o.a. het aanvullen en vervangen van 
scheidsrechters.

 c)  Het doen begeleiden van nieuwe scheidsrechters. Op verzoek en wanneer 
mogelijk  zullen nieuwe scheidsrechters tijdens hun eerste wedstrijden worden 
gecoacht door ervaren scheidsrechters.

 d) Het opstellen en up-to-date houden van een handleiding voor de 
scheidsrechters bij de recreantencompetitie.

 3.3. Elk deelnemend team dient voor een scheidsrechter te zorgen.

 3.4. Niet opgekomen scheidsrechters worden per team bijgehouden. Het overzicht 
daarvan wordt in de plenaire vergadering besproken en bijgehouden in de 
standenlijsten op de website.

Het niet opkomen van een scheidsrechter wordt bestraft met strafpunten volgens 
het onderstaande schema, vastgelegd op de plenaire vergadering van 20 juni 
2012. 

Wedstrijden niet gefloten strafpunten

1 1

2 2

3 4

4 8

5 16
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 4. TEAMSAMENSTELLING
 4.1. Spelers die gedurende de lopende competitie actief zijn geweest in de Nevobo 

competitie, zijn in de recreantencompetitie niet toegestaan. Uitzonderingen op 
deze regel zijn toegestaan na melding voor de wedstrijd en goedkeuring door 
beide teams of na goedkeuring door de plenaire vergadering. Als achteraf blijkt 
dat een niet toegestane speler zonder melding vooraf heeft meegespeeld 
worden de sets waarin deze heeft meegespeeld verloren verklaard.

 4.2. Er moet zoveel mogelijk met volledige teams gespeeld worden. Is het niet mogelijk 
een volledig team op de been te brengen, dan mag met vijf mensen gespeeld 
worden. 
Wordt een team door zwaarwegende omstandigheden incompleet, dus minder dan
vijf personen, dan mag de wedstrijd gestaakt worden. 
Incompleet raken van een team door uit het veld sturen van een speler leidt tot 
verlies van de set en bij minder dan vijf spelers tot het verlies van de resterende 
set(s). 
Een uit het veld gestuurde of gediskwalificeerde speler moet reglementair worden 
gewisseld. Als dit niet mogelijk is, wordt zijn team onvolledig verklaard.

 4.3. De minimumleeftijd voor deelname aan de recreantencompetitie is 18 jaar. 
Uitzonderingen op deze regel zijn toegestaan na melding voor de wedstrijd en 
goedkeuring door beide teams of na goedkeuring door de plenaire vergadering.

 4.4. Het meespelen van dames is toegestaan.

 4.5. Niet complete teams mogen aangevuld worden met spelers uit lager geplaatste 
teams. Kan dit niet dan mogen er, zoveel mogelijk gelijkwaardige, spelers uit een 
hoger team genomen worden.

Dit laatste mag alleen gebeuren na melding aan de scheidsrechter en de 
tegenpartij. Spelers uit een hoger geplaatst team mogen in geen geval in een 
lager team geplaatst worden met de bedoeling dit team te versterken en zo 
de wedstrijd te winnen.

 5. ZAALACCOMMODATIE:
 5.1. De zaal moet aan redelijke eisen voldoen.

Het speelveld dient de officiële afmetingen van 9x18 meter te hebben en dient 
goed gemarkeerd te zijn.

Er dient voldoende kleedgelegenheid aanwezig te zijn.

Er dient een voldoende gesorteerde verbanddoos aanwezig te zijn.

 5.2. De zaal moet op een doordeweekse avond beschikbaar te zijn echter niet op 
vrijdag- en zaterdagavond.

 5.3. De start van een wedstrijd mag niet eerder zijn dan 19.00 uur en niet later dan 
22.00 uur.
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 5.4. De zaal dient per team minimaal anderhalf uur per twee weken beschikbaar te zijn.
De inspeeltijd dient zo beperkt te worden dat er voldoende tijd overblijft voor het 
spelen van vier sets.

 5.5. Als de zaal alleen voor een beperkte tijd beschikbaar is dient de eindtijd voor 
de wedstrijd aan de scheidsrechter en de tegenpartij bekend gemaakt te 
worden. De laatste vijf minuten zijn dan geen time-outs en wissels meer 
toegestaan. Op de afgesproken eindtijd wordt door de scheidsrechter de 
wedstrijd beëindigd.

 5.6. Wanneer er een vaste eindtijd bekend is kan deze aan de webmaster worden 
doorgegeven, zodat dit op de website kan worden aangegeven.

 6. SPELREGELS EN OVERIGE REGELS:
 6.1. In het algemeen gelden voor het spelen de regels van de Nevobo.

Enkele afwijkingen en overige regels zijn hierna vermeld.

 6.2. Afwijkende spelregels vergeleken met de Nevobo regels zijn:

a) De regels m.b.t. het overschrijden van de middellijn. In onze competitie geldt:
Het overschrijden van de middellijn met de voet, zodat het veld van de 
tegenpartij wordt geraakt, is NIET toegestaan.

b) Het aantal spelers. In onze competitie geldt: Er mag met 5 spelers gespeeld 
worden (zie ook de handleiding voor de scheidsrechters).

c)  Bij incompleet raken van een team bij het uit het veld sturen van een speler is 
een wissel toegestaan door een speler die al aan een wissel heeft 
deelgenomen.

 6.3. Een wedstrijd bestaat uit vier sets.

a) Per gewonnen set wordt een wedstrijdpunt toegekend.

b) Een set is afgelopen wanneer een van teams 25 punten heeft gescoord, waarbij
er een verschil van twee punten moet zijn.

Is bij het bereiken van de eindtijd, zie punt 5.5, de wedstrijd nog niet uitgespeeld, 
dan geldt de bereikte stand als eindstand van de betreffende set.

 6.4. Het thuisspelende team zorgt voor tijdige opvang van de scheidsrechter en het 
bezoekende team.

 6.5. Het thuisspelende team zorgt voor een teller, een goed afleesbaar telbord, een 
wedstrijdbal, voldoende ballen om in te spelen en het wedstrijdformulier.

 6.6. Komt er onverhoopt geen scheidsrechter dan kan er, met wederzijds goedvinden 
van de aanvoerders, een scheidsrechter worden aangesteld.

 6.7. Het ingevulde wedstrijdformulier, met inbegrip van de vragen, wordt na de 
wedstrijd door beide aanvoerders getekend. Opmerkingen en/of klachten dienen, 
met medeweten van tegenpartij en scheidsrechter, op het formulier vermeld te 
worden. Hierna controleert en tekent de scheidsrechter het wedstrijdformulier. Als 
er opmerkingen en/of klachten op het wedstrijdformulier zijn vermeld dan dient het 
wedstrijdformulier opgestuurd te worden naar de competitieleiding.
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 6.8. Een eenmaal begonnen wedstrijd dient binnen het kader van deze afspraken 
uitgespeeld te worden. (Voor eventuele opmerkingen en klachten zie 6.7).

Ingeval een team toch een wedstrijd staakt, anders dan om redenen genoemd 
onder 4.2, dan wordt de uitslag 4-0 voor het andere team.

Wanneer beide teams de wedstrijd staken, beslist de competitieleiding wat er 
verder moet gebeuren.

 6.9. Verschuiven van wedstrijden is alleen toegestaan wanneer beide teams hiermee 
akkoord gaan en de competitieleiding hiermee instemt (of hiertegen geen bezwaar 
aantekent).

Overleg met de tegenstander dient telefonisch te geschieden en per e-mail kan 
daarna bevestiging plaatsvinden waarbij de competitieleiding en de scheidsrechter 
ook op de hoogte worden gebracht.
Wanneer niet direct een nieuwe speeldatum wordt vastgesteld dient dit uiterlijk 
binnen twee weken te gebeuren. Een nieuwe datum moet altijd worden 
doorgegeven aan de competitieleiding.

Wanneer geen overeenstemming bereikt wordt moet de wedstrijd volgens het 
programma gespeeld te worden. Het team dat dan niet op komt dagen verliest met 
4-0. Een uitzondering hierop wordt gemaakt bij calamiteiten. Hierover beslist de 
competitieleiding.

 6.10. Uitgestelde wedstrijden moeten voor de einddatum van het betreffende deel van 
de competitie gespeeld worden. Wanneer beide teams het niet meer eens kunnen 
worden over de datum waarop de wedstrijd ingehaald moet worden, zullen deze de
competitieleiding vragen om een datum voor de inhaalwedstrijd vast te leggen. De 
competitieleiding legt dan een datum vast die bindend is. Wedstrijden die aan het
einde van de competitie nog niet gespeeld zijn krijgen een reglementaire 
uitslag van 0-0.

 6.11. Het thuisspelend team is verantwoordelijk voor het invullen van de uitslag op de 
website, zo nodig met inbegrip van niet opgekomen scheidsrechter. In de praktijk 
wordt de uitslag soms door het uitspelende team ingevuld. Dit is toegestaan.

Beide teams controleren of de invulling op de website correct is geschied. Bij een 
vastgestelde afwijking wordt de webmaster ingelicht, die correcties kan en mag 
doorvoeren.

De wedstrijdformulieren dienen door beide teams tot na het einde van de 
competitie bewaard te worden. Bij onduidelijkheid over de uitslag kunnen deze 
formulieren opgevraagd worden.

 6.12. Komt een scheidsrechter, buiten zijn schuld, voor niets dan moet de vereniging, 
welke deze vergeefse reis veroorzaakte, de gemaakte kosten vergoeden.

Hetzelfde geldt als een team niet of onvoldoende is ingelicht en daardoor een  
vergeefse reis onderneemt.

 6.13. Tijdens de lopende competitie zijn de beslissingen van de competitieleiding 
bindend.

 6.14. Het gedrag naar de scheidsrechter dient steeds fatsoenlijk te zijn, hij is de baas.
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