
 

 

 
VOORWOORD 
 
Nog een kleine maand en de eerste volleybalwedstrijden van het nieuwe seizoen komen er aan! 
Dringend tijd dus om jullie op de hoogte te brengen van enkele belangrijke weetjes. 
 
De Wekelijkse Mededelingen worden net als de voorbije jaren elke week verstuurd naar de 
contactpersoon van de club en diegenen die zich hiervoor hebben opgegeven en is verplicht 
leesvoer. Hierin staan immers belangrijke nieuwtjes, te noteren data, wedstrijdwijzigingen, boetes, 
bekernieuws, ... 
 
Dit seizoen zullen Antenna Ukraine, Bovo, Okee VC en Simikos hun volleybalkunsten helaas niet 
langer vertonen.  
Gelukkig mogen we een nieuwe club verwelkomen: BMV Beveren Melsele Volleybal VZW. 
Graag heten we ook de nieuwe secretarissen Ianka Van Den Wouwer (Avo Melsele), Patrick Pauwels 
(BMV), Laura de Wilde (Vamos) en Els De Belie (Volmar Ekeren) van harte welkom.  
 
Er nemen dit seizoen 54 volleybalclubs met in totaal 141 ploegen waaronder 59 herenploegen en 82 
damesploegen deel aan onze competitie. Ruim voldoende voor een knaller van een seizoen. 
 
We wensen jullie alvast een sportief en onvergetelijk volleybalseizoen! 
 
 

1. SECRETARIAATSNIEUWS 
 

SPORTIEF INTERN REGLEMENT 2022-2023 
Het SIR voor dit seizoen kan je raadplegen via onze website. De wijzigingen ten opzichte van het 
voorbije seizoen staan in het groen. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste wijzigingen: 

 
DAMES TOEGELATEN IN 3DE AFDELING HEREN 
Ook in 3de afdeling van de heren is het toegelaten om met dames te spelen. De regels zijn dezelfde 
als in 4de afdeling. Er mogen 3 dames op het wedstrijdblad ingeschreven worden, waarvan er slechts 
2 dames gelijktijdig aan het spel mogen deelnemen. 
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LIDKAARTEN 
- Er worden geen fysieke lidkaarten meer gedrukt, ook niet tegen een meerkost. 
- Je moet de lidkaarten van de leden van je club downloaden via Mijn Beheer: 

o Ga naar de menu Leden < Ledenlijst < Digitale lidkaarten 
o Hier kan je aanvinken van welke leden je een lidkaart wenst te downloaden. 
o Van zodra je iemand hebt aangevinkt, kan je sorteren op ‘Naam’ of ‘Lidnummer’. Kies 

hier ‘Lidnummer’. De spelers moeten immers in de volgorde van 
hun lidnummer op het wedstrijdblad worden ingevuld. 

o De lidkaarten worden met een maximum van 8 lidkaarten op 1 
pdf gedownload. 

o Deze pdf kan je afdrukken en meenemen naar de wedstrijd of 
opslagen op je smartphone/tablet/….  

- Voor de wedstrijd moeten de lidkaarten voorgelegd worden aan de 
scheidsrechter. De lidkaarten digitaal tonen is toegelaten, maar om het 
onze scheidsrechters gemakkelijk te maken vragen we om de pdf met de 
verschillende lidkaarten (in volgorde van lidnummer) af te drukken en 
voor te leggen.  

- WEETJES:  
o Indien je met meerdere ploegen deelneemt in onze competitie kan je via de menu 

‘Leden’ < ‘Groepen’, je verschillende ploegen aanmaken en aanduiden welke speler in 
welke ploeg speelt. Al je je ploegen hebt aangemaakt, zal er in de menu ‘digitale 
lidkaarten’ een veld ‘groepen’ verschijnen zodat je de lidkaarten per ploeg kan 
afdrukken. 

o Als je een nieuw lid aansluit, zal die na onze goedkeuring een welkomstmail ontvangen 
met de lidkaart in bijlage indien zijn/haar e-mailadres werd ingevuld.  

o Een lid kan ook zelf zijn/haar lidkaart downloaden via zijn/haar persoonlijk account. 
o Opgelet: enkel een lidkaart MET foto is een geldige lidkaart voor competitiespelers. 

  

TWEE LIBERO’S 
Het is in alle afdelingen toegelaten om met 2 libero’s te spelen. Hierbij worden de officiële 
internationale volleybalregels gevolgd. 
Hou dus zeker rekening met onderstaande regels: 

- Spelen met of zonder libero is enkel toegelaten in volgende samenstelling: 
o Totaal 6 spelers: 0 libero’s 
o Totaal 7 spelers: 0 of 1 libero 
o Totaal 8, 9, 10 ,11 of 12: 0, 1 of 2 libero’s 
o Totaal 13 of 14 spelers: verplicht 2 libero’s !!! (bv. 12+1 libero is dus niet toegelaten) 

Wordt er in een andere samenstelling gespeeld, wordt dit als een onrechtmatige samenstelling 
beschouwd. Spelen met meer dan 14 spelers (bv. 13+2 libero’s) is eveneens een onrechtmatige 
samenstelling. 

- Alle regels i.v.m. de libero gelden voor beide libero’s 
- Een speler die aangeduid wordt als (eerste of tweede) libero kan onder geen enkele 

voorwaarde de taak van een gewone veldspeler overnemen, ook niet bij een blessure van 
een veldspeler. Hij zal dus voor de rest van de wedstrijd enkel mogen deelnemen als libero.  

- Een ploeg mag vóór de match zelf bepalen of ze met één of twee libero’s zullen spelen. Enkel 
indien een nieuwe speler tussen 2 sets op het wedstrijdblad wordt ingeschreven kan dat 
gebeuren als (eerste of tweede) libero. 
Indien ze kiezen om te spelen met één libero kan de coach indien die libero zich kwetst een 
andere speler heraanduiden als libero. Deze speler blijft dan ook voor de rest van de 
wedstrijd de taak van libero vervullen. De oorspronkelijke libero mag niet meer aan het spel 
deelnemen. 



Wekelijkse mededelingen Volleybal Antwerpen   

 

 
 

Indien de ploeg kiest om te spelen met twee libero’s mag bij een kwetsuur van één van de 
libero’s geen nieuwe speler heraangeduid worden als libero. Ze dienen dus verder te spelen 
met slechts één libero. Enkel indien ook de tweede libero om één of andere reden (kwetsuur, 
ziekte, uitwijzing, uitsluiting) niet verder kan spelen mag een nieuwe libero heraangeduid 
worden. 

- Er mag steeds maar één libero op het veld staan. 
- Na een vervanging van een basisspeler door een libero moet er steeds een voltooide spelfase 

(met het toekennen van een punt) gespeeld worden voor deze libero terug zijn taak op het 
veld mag waarnemen. 

- De ene libero mag na een spelfase wel de plaats van de andere libero innemen zonder dat er 
een extra voltooide spelfase moet gespeeld worden. 
 

Libero’s op het wedstrijdblad: 
- De licentienummer, naam, voornaam en truitjesnummer van de 2de  libero wordt vermeld in 

het vak ‘opmerkingen’. 
- Indien een libero niet heeft meegespeeld, schrapt de scheidsrechter zijn lidnummer op het 

wedstrijdblad.  
 
 

STARTVERGADERING CLUBSECRETARISSEN 
Er wordt geen startvergadering voor de secretarissen georganiseerd. De belangrijkste info werd 
reeds meegedeeld op de bekeruitreiking en zal in de WM’s verschijnen. De nodige documenten ( 
wedstrijdbladen, opstellingbriefjes, …) zullen opgehaald kunnen worden op ons secretariaat of 
worden per post opgestuurd. Meer info volgt nog … 
 
 

SCHEIDSRECHTERS GEZOCHT 
Er zijn nog heel wat clubs die geen of te weinig scheidsrechters aanleveren. 
Hierdoor is het mogelijk dat er niet voor alle wedstrijden een scheidsrechter kan aangeduid worden. 
Dit zal in eerste instantie zijn bij wedstrijden van clubs die geen scheidsrechter hebben aangeleverd. 
De wedstrijden zonder scheidsrechter zullen in de WM verschijnen. Het is dan aan de thuisploeg om 
voor een scheidsrechter te zorgen. 
 
Graag doen we een extra oproep om rond te horen bij je leden, ex-clubleden, volleybalvrienden, …. 
of zij graag scheidsrechter willen worden.  
Wie reeds (jeugd)scheidsrechter is bij Volley Vlaanderen hoeft geen cursus meer te volgen en kan na 
kennismaking met onze scheidsrechterscommissie meteen aan de slag. 
Indien er voldoende interesse is, richten we een scheidsrechterscursus in waarop je op 3 avonden de 
kneepjes van het vak leert. Nadien zorgt onze begeleidingscommissie voor de nodige ondersteuning 
tijdens je eerste wedstrijden. Interesse? Laat het ons weten via volleybal@sporta.be.  
 
 

LEDEN BEROEPSCOMMISSIE GEZOCHT 
Heb je een juridische achtergrond en/of ben je thuis in de volleybalwereld, en wil jij je steentje aan 
onze volleybalwerking bijdragen? Dan ben jij misschien wel de geschikte persoon om onze 
beroepscommissie te versterken. Het aantal samenkomsten is zeer beperkt, maar je engagement 
betekent een enorme meerwaarde! Interesse? Contacteer ons voor meer info! 
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ORGANISATIE HALVE FINALES, FINALES BEKER EN EINDRONDE 2022-2023 
De ontknoping van de Beker van Antwerpen en/of de eindronde kunnen in jouw club plaatsvinden. 
Veel extra supporters, ambiance en bijhorend drankverbruik gegarandeerd!  
Wil jouw club de halve finales van de dames (31/03/23), de halve finales van de heren (31/3/23), de 
finale (21/4/23) en/of de eindronde (28/04/23) in huis halen, meld je dan via mail naar 
volleybal@sporta.be voor 12/09/2022. 
Op onze website kan je alvast nakijken wat er door de organiserende club voorzien moet worden. Voor 
extra informatie kan je terecht bij het secretariaat. 
 
 

2. COMPETITIE- EN BEKERKALENDER 
De volledige en meest recente kalender is te bekijken op de website en in Mijn Beheer in jouw 
clubomgeving onder de menu ‘Volleybal Antwerpen’.  
Kijk de kalender van jouw club zeker goed na! Via de groene knop ‘exporteer selectie’ kan je je 
kalender exporteren naar excel. 
 

WEDSTRIJDWIJZIGINGEN  
Alle wedstrijdwijzigingen moeten digitaal via Mijn beheer aangevraagd en goedgekeurd worden. 
Hoe je doet moet doen kan je lezen in deze handleiding. 
Vanaf nu gelden de regels voor het verplaatsen van wedstrijden zoals tijdens het seizoen: 

- minstens 7 dagen op voorhand, met nieuwe datum en akkoord van tegenstander, 
administratieve kost voor aanvragende ploeg. 

- Gedetailleerde info: zie SIR 
De wijzigingen worden vanaf nu ook opgenomen in de WM.  
 
 

INFO SPORTHALLEN 
Op de website vind je een overzicht van alle sporthallen. Kijk in de kalender goed na waar je 
wedstrijd zal doorgaan. Af en toe zal er een wedstrijd doorgaan in een andere zaal dan de 
gebruikelijke sporthal! 
! De thuiswedstrijden van VCK zullen niet meer plaatsvinden in GITOK, maar in KAB, Kalmthout. 
 
 

FORFAITS 
Dosko@Ristorno geeft forfait voor onderstaande bekerwedstrijd: 
Periode Nr Reeks Dag Datum Uur Thuisploeg Bezoekers Zaal T Uitslag 

KW0+ 
1ste ronde beker 

DL8 DL Za 10/09/2022 15:00 AVO Melsele 3 
(D3A) 

Dosko@Ristorno 1  
(D3A) 

MEL 1 3 - 0 
FF 

 
 

BOETES 
club nr. art.nr. + uitleg boete # Totaal 

Dosko@Ristorno DL8 Art. 4.7.26 Tijdig verwittigd forfait 40,00 € 1 40,00 € 

Avo Melsel DL8 Art. 4.7.26/27 Forfaitvergoeding bij verwittigd forfait -20,00 € 1 -20,00 € 
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KALENDER EN KLASSEMENT DIGITAAL  
 
OP DE WEBSITE VAN JE CLUB 
Indien je de kalender en het klassement rechtstreeks op de website van de club wil publiceren, gebruik 
dan deze links: 
Klassement: https://mijnbeheer.sportafederatie.be/competities/publiek/rangschikking/comp_5   
Kalender: https://mijnbeheer.sportafederatie.be/competities/publiek/schema/comp_5?period=now 

 
IN JE PERSOONLIJKE AGENDA 
In Mijn Beheer (menu Volleybal Antwerpen < Ploegen en kalenders) kan je de link terugvinden die je 
kan gebruiken om de kalender van jouw ploeg in je persoonlijke agenda op je smartphone of computer 
toe te voegen. 
 
 

3. SCHEIDSRECHTERSNIEUWS 
 

STARTVERGADERING SCHEIDSRECHTERS 
 
DATUM: woensdag 31/08/22, 20u00  

LOCATIE: Cafetaria Atheneum Ekeren, Pastoor de Vosstraat 19, 2180 Ekeren 
AANWEZIGHEID: Deze vergadering is verplicht voor de scheidsrechters. Uw afwezigheid dient 
schriftelijk (per mail) bevestigd te worden naar walter.van.der.mueren@telenet.be.  De collega’s die 
bij hun inschrijving reeds gemeld hebben dat zij niet aanwezig zullen zijn, hoeven dit niet te 
herbevestigen. 
 
 

4. FINANCIEEL 
 
Lidgelden 2022: 
a) spelerskaart     € 19,00 (€ 11,00 + € 8,00 competitiebijdrage) 
b) niet-spelerskaart    € 11,00 
  
Kalenderboekjes :    € 4,5 
 
Inschrijving bekercompetitie :      € 2,50 (per ronde) 
 
Scheidsrechtervergoeding :    € 28,00 (+verpl.onkosten= € 0,41/km) 
 
Huur zaal federatie:    Niet-erkend als Antwerpse vereniging € 19,00 
      Erkend als Antwerpse vereniging €12,00 
 
Eenmalige administratieve kosten per ploeg :    € 8,00  
 
Kosten/waarborg juridische commissie:  
 a) klachtencommissie   kosten €40,00 + verpl.kosten / waarborg €25,00 
 b) beroepscommissie   kosten €50,00 + verpl.kosten / waarborg €50,00 
  c) cassatie    kosten €60,00 + verpl.kosten / waarborg €75,00 
 

mailto:walter.van.der.mueren@telenet.be

