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COMPETITIE FORMAT
Iedereen mag deelnemen aan de Beker van Brabant.

Je speelt met dezelfde partner gedurende de periode van de competitie. 

De competitie bestaat uit 2 grote delen: het reguliere seizoen en de playoffs.

Het reguliere seizoen start op 17/05/2021 en eindigt op 08/08/2021. De playoffs 
vinden plaats op 14/08/2021. 

INTRODUCTIE
Roundnet Leuven introduceert de eerste 
roundnet competitie in Vlaams-Brabant.

Deze competitie is in kader van het creëren 
van het competitieve landschap in België.
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REGULIERE SEIZOEN
Het reguliere seizoen wordt gespeeld over 2,5 maanden, hierin zitten 6 periodes van 
2 weken. Van deze 6 periodes moet je er minimaal 4 beschikbaar zijn. 

Voor elke periode van 2 weken zal je met andere teams ingedeeld worden in een 
groep en hierin moet je al jouw groepswedstrijden afwerken op een eigen gepland 
moment. Dit wordt herhaald tot je twee keer tegen elk team gespeeld hebt.

Tijdens het reguliere seizoen wordt een ranking bijgehouden via Fwango. De ranking 
op het einde van het reguliere seizoen wordt gebruikt voor de playoffs.

PLAYOFFS
De playoffs worden afgewerkt op één dag (14/08/2021)  in de vorm van verschillende 
kleine tornooien. Elk ingeschreven team neemt deel aan de play-offs. Hier wordt elk 
team ingedeeld in een groep: de eerste 8 op de ranking van het reguliere seizoen 
vormen groep 1, de volgende acht vormen groep 2, … .  Elke groep speelt een apart 
tornooi. Groep 1 strijdt voor de plaatsen 1 tot en met 8, groep 2 voor de plaatsen 9 tot 
en met 16, … .  De winnaar van groep 1 is de winnaar van de Beker van Brabant.

PRIJZEN
Niet enkel de winnaar van de playoffs zal een prijs ontvangen maar ook het team dat 
zich over het volledige reguliere seizoen de beste heeft getoond.

De prijzen (playoffs & regulier seizoen) die de winnaars krijgen zullen achteraf nog 
bekend gemaakt worden.  We zullen ons best doen om de eeuwige roem die bij het 
winnen van de Beker van Brabant komt kijken te evenaren met onze prijzen. 
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REGELS (REGULIERE SEIZOEN)
COMPETITIE

RANKING
De ranking van het reguliere seizoen wordt opgemaakt aan de hand van het aantal 
gewonnen/verloren matches. Het is de verhouding van het aantal gewonnen tot het 
totaal aantal matches waar de rangschikking rekening mee houdt. Indien er een gelijke 
stand is wordt er in volgorde gekeken naar de volgende statistieken:

1. onderlinge duels
2. netto sets verschil (totaal aantal gewonnen sets - totaal aantal verloren sets)
3. netto punten verschil (totaal aantal punten gemaakt - totaal aantal punten tegen)
4. minst aantal punten tegen

SPEELSCHEMA
Algemeen concept
Om de 2 weken wordt je met andere teams in een groep geplaatst (naar schatting 4-6 
teams per groep, dit kan veranderen naargelang het aantal inschrijvingen). De teams 
in een groep regelen op zelfstandige basis waar en wanneer ze tegen elkaar spelen, 
binnen de periode van 2 weken. Na de periode van 2 weken wordt een nieuwe periode 
gestart waarin nieuwe groepen worden gevormd.
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Het is mogelijk  dat je als team wordt ingedeeld in een groep waarin teams zitten waar-
tegen je al 2 keer hebt gespeeld. Tegen deze teams moet je niet spelen. Dit wordt dan 
duidelijk gecommuniceerd vanuit de organisatie.

Dit zijn de start- en einddatums van de 6 periodes:

Periode Startdatum Einddatum

1 17/05/2021 30/05/2021

2 31/05/2021 13/06/2021

3 14/06/2021 27/06/2021

4 28/06/2021 11/07/2021

5 12/07/2021 25/07/2021

6 26/07/2021 8/08/2021

REGELS (REGULIERE SEIZOEN)
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BYE Periodes
Als team mag je maximum 2 periodes (= 2 keer 2 weken) ingegeven waar je geen 
matchen in kunt afwerken (bv examens, vakantie, … ), dit zijn je zogezegde ‘BYE peri-
odes’. Tijdens deze periodes zal je team niet ingedeeld worden in een groep. Je geeft 
deze periodes op bij inschrijving. Indien je na inschrijving nog een periode niet kan, deel 
je dit uiterlijk 2 weken voor de start van die periode mee (dit is voor uitzonderlijke geval-
len en mag alleen als je team nog niet 2 BYE periodes heeft opgegeven).

Door het gebruiken van beide BYE periodes, kan het zijn  dat je als team wordt ingedeeld 
in 2 groepen tegelijk in 1 periode. Dit is uitzonderlijk voor het geval dat je team nog veel 
matchen moet afwerken. 

Uitzonderlijk geval: uitstelling van wedstrijd
Uitzonderlijk, mits een geldige reden, mag een duel tussen 2 teams uitgesteld worden 
naar een datum die buiten de periode valt. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden 
met Roundnet Leuven. De laatste week van juli mag gebruikt worden om eventuele 
uitgestelde wedstrijden in te halen.

REGELS (REGULIERE SEIZOEN)
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Zelfstandig plannen in je groep
Zoals eerder vermeld, plan je binnen je 
groep tegen wie je wanneer speelt binnen 
een periode. De plaats mag volledig zelf 
gekozen worden. Doe dit wel op een plaats 
waar het toegestaan is om roundnet te 
spelen. Roundnet Leuven is niet verant-
woordelijk voor eventuele conflicten met 
de beheerders van velden.

Voor de start van de competitie wordt 
er een privé groep gemaakt op facebook 
met alle deelnemers. Hierin communi-
ceert Roundnet Leuven bij het begin van 
een nieuwe periode de groepen. Daarna 
mag een groep communiceren ofwel op 
de facebook pagina, ofwel op een commu-
nicatieplatform naar keuze (Messenger 
groep, WhatsApp groep, ... ). Dit regel je 
op zelfstandige basis met je groep. In deze 

groep moet ook iemand van Roundnet 
Leuven inzitten. 

Roundnet Leuven voorziet velden waar 
deze matchen kunnen plaatsvinden 
(wekelijks speelmoment, zie website). Er 
wordt aangeraden om dit tijdens dit weke-
lijks speelmoment af te werken, maar dit 
is geen verplichting. Indien je geen lid bent 
en matchen speelt tijdens een training van 
Roundnet Leuven, mag je enkel wedstri-
jden spelen in verband met de competi-
tie. Je mag geen recreatieve wedstrijden 
spelen. Hier wordt streng op toegekeken. 
Je mag natuurlijk wel voor een training of 
5-beurtenkaart betalen.

Je mag met je hele groep (of een deel van) 
gelijktijdig samenkomen om meerdere 
matchen op 1 moment af te werken.

REGELS (REGULIERE SEIZOEN)
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Forfait, diskwalificatie, aflassing en 
conflicten
Indien een team zijn matchen binnen 
een periode niet af werkt zonder geldige 
reden, worden deze matchen ingegeven 
als forfait (21-0;21-0). Indien dit meer 
als 1 keer voorvalt, wordt dit team uit de 
competitie gezet (diskwalificatie). Inschri-
jvingsgeld wordt niet teruggegeven.

Indien een team niet duidelijk communi-
ceert binnen een groep, krijgt deze een 
waarschuwing van de organisatie. Na 3 
waarschuwingen wordt het team uit de 
competitie gezet. Inschrijvingsgeld wordt 
niet teruggegeven. 

Indien je als team niet tegen een ander 
team kunt spelen in een periode; en je kan 
deze match niet inhalen omdat je te veel 
afwezig bent, zal deze match als forfait 
worden ingegeven voor jouw team. (Indien 
het andere team wel kan aantonen dat zij 
verschillende data hebben voorgesteld). 

Indien beide partijen te veel afwezig zijn 
om een datum te plannen, zal deze match 
geschrapt worden.

Een team mag een match afzeggen tot 
24 uur voor de afgesproken datum. Indien 
deze annulering binnen de 24 uur gebeurt, 
heeft de tegenpartij het recht om deze 
match als forfait in te geven. Dit resulteert 
in een winst voor de tegenpartij (21-0;21-
0). 

Vanaf een team 3 keer niet komt opdagen 
voor een afgesproken wedstrijd, wordt 
deze gediskwalificeerd van de competitie. 
Inschrijvingsgeld wordt niet teruggegeven. 
Alle reeds gespeelde wedstrijden worden 
geschrapt.

Indien er conflicten zijn tussen teams, 
wordt er contact opgenomen met Round-
net Leuven op info@roundnetleuven.be of 
via de facebook pagina. Zij hebben de eind-
beslissing over de kwestie.

REGELS (REGULIERE SEIZOEN)
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MATERIAAL LENEN
Materiaal kan geleend worden van Roundnet Leuven (gratis, enkel voor de competitie 
bestemd). Je kan een set, 2 balletjes, krijtspray, een NHZ-mat  en/of lintjes komen halen. 
Hiervoor contacteer je de organisatie via mail of via sociale media kanalen. Je brengt 
het materiaal maximum 24 uur na de wedstrijd terug. Indien dit niet gebeurt, wordt een 
bedrag van €10 euro aangerekend per team.

OBSERVERS
Teams kunnen beroep doen op onpartijdige scheidsrechters indien gewenst. Deze 
scheidsrechters mogen op zelfstandige basis worden aangeduid, indien beide teams 
hier hun akkoord in geven. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met Roundnet 
Leuven. Zij stellen vervolgens scheidsrechters ter beschikking. Er moet dan ook reken-
ing gehouden worden met wanneer deze personen zouden kunnen. 

Indien teams een wedstrijd willen spelen met observers aangesteld door Roundnet 
Leuven, wordt er aangeraden om deze matchen af te werken tijdens de wekelijkse 
speelmomenten van Roundnet Leuven. 
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INGEVEN VAN RESULTATEN (FWANGO)
Wij werken met het online programma Fwango voor het bijhouden van de scores en 
het opmaken van de ranking. Deze online tool is ontworpen door Spikeball en is dus 
ideaal voor roundnet tornooien en competities. Naast de gebruiksvriendelijkheid van 
het programma kun je hier ook verschillende statistieken van alle teams zien. 

Wat Fwango zo handig maakt, is dat teams zelf scores kunnen ingeven via een zeer 
gebruiksvriendelijk dashboard. Dit kan zowel via de smartphone als de computer (er 
bestaat geen applicatie, maar je moet gewoon surfen naar de site: https://fwango.io/ en 
inloggen met je account). Je zal dus een account moeten aanmaken indien je deelneemt 
aan de competitie. Je zal na inschrijving (wanneer wij je team uploaden naar Fwango) 
een uitnodiging krijgen om je account aan te maken en je deelname aan de competitie 
te bevestigen. Hierna kun je via het dashboard scores ingeven en de ranking raadplegen. 
Je zal niet de verschillende groepen zien in fwango maar wel de volledige competitie. 
Ook zoals eerder gezegd, kun je zien wat de statistieken zijn van jouw team en van 
andere teams. 

Een gedetailleerde beschrijving van de registratie en het werken met Fwango ontvang 
je na je inschrijving. 

https://fwango.io/
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PLAYOFFS
De playoffs zullen gespeeld worden op 1 dag 
(14/08/2021). Elke ploeg die zich inschrijft voor het 
reguliere seizoen, wordt verwacht deel te nemen aan 
de playoffs. Een team dat niet kan deelnemen aan 
de playoffs, wordt geschrapt van de ranking na het 
reguliere seizoen.

De playoffs worden afgewerkt op één dag (14/08/2021)  
in de vorm van verschillende kleine tornooien. Elk 
ingeschreven team neemt deel aan de play-offs. Hier 
wordt elk team ingedeeld in een groep: de eerste acht 
op de ranking van het reguliere seizoen vormen groep 
1, de volgende acht vormen groep 2, … . 

Elke groep speelt een apart tornooi. Groep 1 strijdt 
voor de plaatsen 1 tot en met 8, groep 2 voor de plaat-
sen 9 tot en met 16, … . 

Voor deelnemende teams wordt drank, snacks en 
middageten voorzien.



13

VAN

RO
UNDNET

LEUVEN

DEELNEMERS
Iedereen mag deelnemen aan de competitie. Indien 
een team deelneemt dat niet van Leuven is, wordt er 
verwacht dat deze regelmatig naar Leuven kan komen. 
Ploegen van en rondom Leuven zijn niet verplicht om 
buiten Leuven te spelen.

MATCH FORMAT 
De regels van het rulebook 2021 van het SRA, inclusief 
de No Hit Zone.

Een match bestaat uit 2 winnende sets tot 21 punten. 
Een set wordt gewonnen met 2 punten verschil, hard 
cap 25.

INSCHRIJVEN 
Het inschrijvingsgeld bedraagt €35 per team, elke 
speler die aangesloten is bij Roundnet Leuven ontvangt 
een korting van €5 per persoon.

Aangesloten leden bij Roundnet Leuven (of een andere 
roundnet club in België) zijn verzekerd tijdens het 
spelen van de wedstrijden van de reguliere competi-
tie. Niet-aangesloten leden zijn niet verzekerd.

Door je in te schrijven ga je akkoord met bovenstaand 
reglement. 

https://tournaments.spikeball.com/pages/2021-spikeball-tournament-rules-update?fbclid=IwAR2OSMg3LEqbD91FJBtuPbrwagj6WmaKTq6JbCqSpt6AMAQHygyWzSrNLpo
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