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Maart 2023 

 

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 worden de afspraken geregeld met de voeten getreden. Daarom het 

belangrijkste nog eens meegeven: 

- Per wedstrijdblad een correcte omslag gebruiken 

- De voorgedrukte omslag volledig invullen 

- Uitsluitend prior zegels gebruiken 

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

versturen 

- Tijdig posten (= voor maandag) 
 

Eindrondes op zondag 30 april in sporthal De Molen in Bouwel: 

- Heren: de tweedes van heren 1e gewest 

- Dames: de tweedes van dames 1e gewest 

- Jongens U19: om te bepalen welke ploeg Volley Antwerpen zal vertegenwoordigen op de Vlaamse 

jeugdeindrondes bij de kampioenen 

- Meisjes U19: om te bepalen welke ploeg Volley Antwerpen zal vertegenwoordigen op de Vlaamse 

jeugdeindrondes bij de kampioenen 

Luc zal de betrokken clubs verwittigen. 
 

Iedereen wil een goede competitie, met veel spannende wedstrijden en bij de seniors liefst een volledige reeks 

van 12 ploegen. Het ontmoetingsreglement is zo opgesteld dat er in principe altijd 12 ploegen per reeks zijn. 

Maar als er onverwacht ploegen niet meer inschrijven, ontstaan er onvolledige reeksen. Zoals dit seizoen in 

heren Promo 3.  

Voor ons is het daarom heel belangrijk dat je aan Luc laat weten als er een ploeg niet meer ingeschreven zal 

worden. Zelfs al is het nog niet 100% zeker maar is er een reële kans: breng Luc zo snel mogelijk op de hoogte 

en liefst voor 24 april (planning eindrondes). 
 

De vrijheidsperiode loopt elk jaar van 1 maart tot 15 april. Bij deze een oproep om je leden op de hoogte te 

brengen en duidelijke afspraken te maken voor volgend seizoen. Dat bespaart iedereen een hoop narigheid van 

ontevreden spelers. 
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In de nieuwsbrief van november werd aangekondigd dat we naar één reeks heren Promo 2 evolueren. Veel 

clubs zijn nu al bezig met de voorbereiding van het volgende seizoen, en dan is het belangrijk om te weten dat 

er volgend seizoen meer dalers zullen zijn. 

- Seizoen ’23-’24: 2 reeksen van 12 in Promo 2 en 2 reeksen van 10 in Promo 3. Aan het einde van dat 

seizoen zijn er 3 vaste dalers. 

- Seizoen ’24-’25: 2 reeksen van 9 in Promo 2 en 2 reeksen van 12 in Promo 3. 

- Seizoen ’25-’26: 1 reeks van 12 in Promo 2 en 2 reeksen van 12 in Promo 3 
 

VolleySpike zal volgend seizoen ook bij de jeugd gebruikt worden. Na een eerste testfase bij een beperkt aantal 

clubs en na bijkomend overleg, heeft het bestuur beslist om: 

- Jeugd niveau 1: VolleySpike gebruiken, met markeerder 

- Jeugd niveau 2: VolleySpike Lite gebruiken, dit is een sterk vereenvoudigde versie 

De testfase staat nu open voor alle clubs.  
 

Vanaf volgend seizoen zal het toegelaten zijn dat de markeerder ook terreinafgevaardigde is op dat veld, voor 

alle Promo wedstrijden, gewestelijke wedstrijden en jeugdwedstrijden in onze provincie. 
 

Over enkele weken worden volgende reglementen voor het seizoen ’23-’24 verspreid: het 

ontmoetingsreglement, het uniforme jeugdcompetitiereglement (opgemaakt door Volley Vlaanderen) en het 

homologatiereglement. We werken ook aan een samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten. 
 

 

Nieuws over onze jeugdwerking 
 

Danny Lyssens heeft ontslag genomen als verantwoordelijke jeugd en techniek en als voorzitter van de Beach 

commissie Volley Antwerpen. 

Wij wensen Danny te bedanken voor de energie die hij al die jaren gestoken heeft in het uitbouwen van de 

volleybal binnen onze provincie. Ook in de opstart van de beachorganisatie vorig jaar heeft hij samen met de 

beachcommissie heel veel tijd en werk gestoken, wat door iedereen geapprecieerd werd. 

We wensen Danny veel succes bij zijn verdere bezigheden. 
 

Luc Van Rentergem wordt aanspreekpunt jeugdwerking, te bereiken via jeugd@volleyantwerpen.be  

Het vele werk dat Danny deed, wordt verdeeld over meerdere vrijwilligers. Daar werken we de komende dagen 

en weken nog hard aan. 
 

Provinciale eindronde 2-2 

Op 12 maart organiseren we samen met Olvoc Olen de eindronde 2-2 (geboortejaar 2012 en later). Het is een 

tornooitje dat een halve dag duurt: jongens in de voormiddag, meisjes in de namiddag. Elke club kan 

inschrijven, maximaal één jongensploeg en één meisjesploeg. Ook ploegen van de 3-3 regionale competitie en 

de 3-3 provinciale competitie mogen deelnemen. Meer info op www.volleyantwerpen.be 
 

S2V Clinic: 

26/03/2023, 10u-12u – bovenbouw (U15-U17) in Kasterlee:  

- Relaties in receptie 
- Spelverdeling 

Inschrijving via https://forms.gle/bEE2SXNiXgqAMy4n6 
Zoals steeds: zeer interessant en erkend voor de verlenging van de J-licentie. 
 

 

Beker van Antwerpen 
 

De halve finales worden dezer dagen afgewerkt, daarna kennen we onze 24 finalisten! Zij strijden op 

Paaszaterdag 8 april in Vosselaar en op Paasmaandag 10 april in Antwerpen voor de felbegeerde beker! 

Blokkeer deze data alvast in je agenda. Een must voor de Antwerpse volleyballiefhebber! 
 
 

  

mailto:jeugd@volleyantwerpen.be
http://www.volleyantwerpen.be/
https://forms.gle/bEE2SXNiXgqAMy4n6
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Nieuws uit de bestuurskamer 
 

Best Practices 

Alle geïnteresseerde clubs worden uitgenodigd op de eerste sessie, die op woensdag 29 maart doorgaat bij 

Mavoc Mechelen. 

We verwachten heel veel van dit concept, en denken eraan om het minstens twee keer per seizoen te 

organiseren. 
 

Nog een datum om te blokkeren: zondag 7 mei. Dan huldigen we onze kampioenen, ook nu weer in De Hoogt 

in Oud-Turnhout.  

Denk je dat jouw ploeg kampioen kan worden? Bezorg ons gerust informatie over de ploeg, over de trainer, 

leuke weetjes enzovoort. Alles wat kan bijdragen tot een supertoffe bekeruitreiking, mag je ons bezorgen. 
 
 

Aandachtspunten wetgeving (Luc Van Rentergem) 
 

Elke vzw, opgericht vóór 1 mei 2019, is verplicht om tegen uiterlijk 01/01/2024 de statuten met de bepalingen 

van het WVV in overeenstemming te brengen. Het laatste jaar om de statuten aan te passen is dus ingegaan. 
 

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, denk bijvoorbeeld aan 

jeugdtrainers, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportclub. 
 

 

Volley Vlaanderen 
 

Op 28 februari zou er een nieuwe voorzitter verkozen worden van Volley Vlaanderen na het ontslag van Jean-

Paul De Buysscher. Maar het Bondsparket heeft beslist dat de verkiezing uitgesteld moet worden nadat ze een 

klacht heeft ontvangen. 
 

Kinderen moeten zich medisch laten valideren voor hun 14e en 18e verjaardag. De medische validatie zal 

binnenkort ook mogelijk zijn bij de huisarts. 

Belangrijke kanttekening: Volley Vlaanderen communiceert hierover rechtstreeks met de leden via het gekende 

mailadres. Een herinnering naar een oud of foutief mailadres zal tot niets leiden. En als de medische validatie 

niet in orde is nadat ze verjaard zijn, kunnen ze niet meer ingevuld worden in VolleySpike of VolleySpike Lite! 

Misschien wordt VolleySpike nog aangepast, maar beter voorkomen dan genezen. 
 

Het managementteam heeft het reglement op de coachlicenties 2023-2024 onlangs goedgekeurd. Tot onze 

verbazing is dat reglement strenger dan het huidige reglement, dat al te streng was. Bovendien had Volley 

Antwerpen een voorstel ingediend, maar daar werd geen rekening mee gehouden. Wordt vervolgd…  
 
 

Beachseizoen 2023 
 

De lente is in zicht, net zoals het beachseizoen! Vanaf 9 maart zal de nieuwe kalender online staan. 

Onze beachcommissie beantwoordt jouw vragen via beach@volleyantwerpen.be  
 

 

Agenda 
 

- Woensdag 1 maart: begin vrijheidsperiode 

- Zondag 12 maart: provinciale eindronde 2-2, sporthal Axion Geel 

- Zaterdag 8 april: finales Beker van Antwerpen, sporthal Diepvenneke Vosselaar 

- Maandag 10 april: finales Beker van Antwerpen, sporthal Arenaplein Deurne 

- Zaterdag 15 april: einde vrijheidsperiode 

- 6 en 7 mei: openingsweekend beachvolleybal in onze provincie in De Hoogt, Oud-Turnhout 

- Zondag 7 mei: bekeruitreiking kampioenen in De Hoogt, Oud-Turnhout 
 

Meer info op www.volleyantwerpen.be 
 

 

De volgende nieuwsbrief mag je einde april verwachten. 

mailto:beach@volleyantwerpen.be
http://www.volleyantwerpen.be/

