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4 september 2022 

 

Nieuwsbrief clubs  
 

 

Beste bestuurders, 

 

Via deze nieuwsbrief willen we de clubbesturen op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen Volley 

Antwerpen. We mailen de nieuwsbrief naar alle voorzitters en secretarissen. Alvast bedankt om deze te 

verspreiden binnen jullie bestuur. 

 

 

Nieuws van onze competitieleider (Luc Haesen) 
 

Bij gebruik van papieren wedstrijdbladen: 

- Er mogen enkel nog prior zegels gebruikt worden voor het versturen van wedstrijdbladen 

- Per wedstrijdblad altijd een voorgedrukte omslag gebruiken, en deze correct invullen 

- Je kan wel postzegels uitsparen door meerdere voorgedrukte omslagen samen in één grotere omslag te 

versturen 

- De omslagen tijdig posten = ten laatste op zondagavond  

 

Bij gebruik van VolleySpike: 

- Er is een nieuwe versie voor VolleySpike: versie 1.2 – 108. Gebruik steeds de nieuwste versie!  

- Een vernieuwde handleiding is in de maak en wordt binnenkort verwacht 

- Wis regelmatig de oude wedstrijden uit VolleySpike. Het is niet alleen ballast, maar het kan problemen 

veroorzaken 

- Ook al wordt VolleySpike gebruikt, voorzie steeds een blanco A3 wedstrijdblad voor het geval dat er 

een onoplosbaar probleem met de tablet is 

 
 

Nieuws van onze jeugdverantwoordelijke (Danny Lyssens) 
 

Kinderen geboren in 2011 zijn uitgenodigd voor de open trainingen van 10 september. Dit kadert in de 

selectiewerking.  

De selectie van °2011 traint vanaf 17 september in de Plaon in Mechelen. De selecties van °2009 en °2010 zijn 

al gestart met selectietrainingen, zij trainen in Merksplas en Zoersel. 

De jaarlijkse VOLTIS testen gaan ook door op 10 september voor alle kinderen geboren in 2010 en 2011, in 

sporthal Diepvenneke in Vosselaar.  

 

S2V Clinics: 

- 2/10/2022 10u-12u – onderbouw: Loenhout, inschrijven kan tot 28/9 via  

https://forms.gle/qA4zpwgEVwiGyuFn9  
- 27/11/2022 10u-12u – bovenbouw: Nijlen 

Zoals steeds: zeer interessant en erkend voor de verlenging van de J-licentie. 

 

 

https://forms.gle/qA4zpwgEVwiGyuFn9
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Nieuws van onze secretaris (Carine Geukens) 
 

Heb je rotatiebriefjes of A3 wedstrijdbladen nodig? Stuur een mailtje naar je gewestelijk secretariaat. 

 

 

Nieuws van onze scheidsrechterverantwoordelijke (Benjamin De Herdt) 
 

Bijscholingen 

- Zoals elk jaar is de bijscholing voor de jeugdscheidsrechters verplicht 

o Digitaal in de gewesten Antwerpen en Turnhout  
o Fysiek in de gewesten Herentals en Mol, meer info op www.volleyantwerpen.be  

o Breng je jeugdscheidsrechters op de hoogte, zij krijgen geen verwittiging van ons 

- Gewestelijke en provinciale scheidsrechters: dezer dagen zijn 5 vergaderingen belegd, de 

scheidsrechters zijn hiervan op de hoogte 

Cursussen 

- Wil je jeugdscheidsrechter worden? Heel eenvoudig, je moet enkel een digitale cursus volgen. Er is 

geen examen, maar we raden aan dat ervaren (jeugd)scheidsrechters hun nieuwe collega’s coachen.  

- Wil je scheidsrechter worden? Heel eenvoudig, je volgt een digitale cursus en één contactmoment. De 

scheidsrechterscommissie zorgt voor coaching van nieuwe scheidsrechters.   
 

Voor alle digitale cursussen en bijscholingen: 

https://sites.google.com/view/antwerpen-volley/scheidsrechters/cursus-jeugdscheidsrechter  

 

We gebruiken een ander platform dan vorig seizoen. Eén van de voordelen: we kunnen nu beter opvolgen wie 

een cursus of bijscholing gevolgd heeft. Enkele tips voor gebruikers: 

- Na het maken van een account, kan je direct starten met een bijscholing of een cursus 

- Je selecteert zelf welke cursus of bijscholing je wil volgen 

- Je moet je Volley Vlaanderen lidnummer ingeven als je een account maakt (ken je het niet? Jouw 

clubsecretaris kan je helpen) 

- Volg je de bijscholing samen met andere jeugdscheidsrechters? Let er op dat elkeen een account 

aanmaakt en de bijscholing downloadt.  

Heb je vragen over een digitale cursus of bijscholing? Stuur een mailtje naar elearning@volleyantwerpen.be   
 

Meer info op www.volleyantwerpen.be 
 

Wijziging spelregels  

Zeer beknopt de belangrijkste wijzigingen van de spelregels 

- De libero mag kapitein zijn 

- Een speler begaat pas een opstellingsfout als hij volledig voorbij zijn respectievelijke voor-, achter- of 

zijspeler staat op het moment van de opslag. De laatste stand van de voeten van de spelers moet in 

aanmerking genomen worden 

- Geen strafstoel meer zetten; de uitgewezen speler moet de rest van die set uit de zaal (in principe naar 

de kleedkamer maar dat is in onze provinciale en gewestelijke competitie niet nodig) 

Wil je meer weten? Raadpleeg de internationale volleybalspelregels, neem contact op met een scheidsrechter of 

wordt zelf scheidsrechter ☺ 
 

Protocol  

- Toss en opwarming aan het net: zoals vroeger 

- Begroeting voor de wedstrijd: alle spelers gaan na signaal van SR van achterlijn naar 3-m lijn en 

applaudisseren zonder handen te schudden  

- Wisselen van kamp tussen de sets: de reservespelers, coach en andere stafleden wisselen samen met de 

zes veldspelers vanaf de achterlijn 

- De federatie probeert met dit protocol tegemoet te komen aan de corona-dreiging die waarschijnlijk in 

de herfstmaanden groter wordt. Spelers die desondanks de risico’s toch de hand willen schudden van 

de tegenstanders, zijn vrij om dat te doen. 
 

 

http://www.volleyantwerpen.be/
mailto:elearning@volleyantwerpen.be
http://www.volleyantwerpen.be/
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Nieuws van de homologatieverantwoordelijke (Luc Van Rentergem) 
 

De homologatiebewijzen van dit seizoen vind je op onze website www.volleyantwerpen.be 

Is er een nieuwe vloer, nieuwe verlichting of een andere wijziging die impact heeft op het homologatiebewijs? 

Of wil je occasioneel spelen in een zaal waarvoor je club geen homologatiebewijs heeft? Neem contact op met 

Luc: lucvanrentergem@gmail.com    
 

 

Nieuws uit de bestuurskamer 
 

De bestuurders van Volley Antwerpen worden verkozen voor een termijn van drie jaar. Na die termijn kan elk 

lid van Volley Antwerpen zich kandidaat stellen, zelfs al is de zittende bestuurder herverkiesbaar. Enkel de 

clubs hebben stemrecht.  

Tijdens de volgende algemene vergadering in het voorjaar van 2023 worden volgende functies verkozen: 

- Ondervoorzitter 

- Secretaris 

- Competitieleiding 

- Statuten & reglementen 

- Afgevaardigde gewest Antwerpen (op voordracht van het gewest Antwerpen) 

- Afgevaardigde gewest Herentals (op voordracht van het gewest Herentals) 

Carine heeft al aangegeven dat ze zal stoppen als secretaris.  

Heb je interesse of ken je iemand? Bij deze een warme oproep om mee te bouwen aan de mooiste ploegsport! 

Informeer je gerust bij iemand van het bestuur.  

 

 

Projecten Volley Vlaanderen 
 

Volley Vlaanderen ondersteunt de clubs via meerdere projecten. Kijk even via www.volleyvlaanderen.be onder 

clubs – projecten, en ontdek welke projecten interessant zijn voor jouw club. Je kan er ook subsidies mee 

ontvangen! 

Voor het project ‘vriendjesdagen’ zijn er 3 periodes die in aanmerking komen: 1/9 tot 15/10, 1/1 tot 15/2 en 1/5 

tot 15/6.  

Voor het jeugdsportfonds moet je je voor 1/11 aanmelden. 

 

 

Beachseizoen 2022 & vooruitblik 
 

Dit eerste jaar met een vernieuwde beachwerking was een voltreffer! We kregen veel lovende reacties van 

deelnemers en ouders. Een welgemeende proficiat aan alle deelnemende clubs en aan onze beachcommissie! 

Intussen evalueert de beachcommissie dit seizoen, om volgend jaar nog beter te doen ☺  

In oktober wordt gestart met de voorbereidingen voor volgend seizoen. We hopen dat nog meer clubs één of 

meerdere tornooien organiseren.  

Wil je een of meerdere tornooien organiseren? Heb je vragen? Stuur een mailtje naar 

beach@volleyantwerpen.be  

 

 

Tot slot 
 

We wensen iedereen een mooi en sportief seizoen!! 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief mag je rond de herfstvakantie verwachten. 

 

 

http://www.volleyantwerpen.be/
mailto:lucvanrentergem@gmail.com
http://www.volleyvlaanderen.be/
mailto:beach@volleyantwerpen.be

