
 

 
1. SECRETARIAATSNIEUWS 
 

SPORTA VERWELKOMT KWB VOLLEYBAL 😊 
Goed nieuws! Sporta Team wordt de nieuwe thuishaven van de KWB volleybalcompetitie.  
We verwelkomen maar liefst 50 nieuwe clubs, goed voor 96 nieuwe volleybalploegen! Deze clubs 
nemen deel aan de recreatieve zondagcompetitie in Antwerpen of de recreatieve competitie in 
West-Vlaanderen die Sporta Team in haar huidige vorm overneemt van Falos-KWB. 
 

WEKELIJKSE MEDEDELINGEN  
De Wekelijkse Mededelingen (WM’s) zijn verplicht leesvoer voor de contactpersonen. Hierin staan 
immers belangrijke nieuwtjes, wedstrijdwijzigingen, boetes, … 
Heb je een WM gemist? Je kan alle reeds verstuurde WM’s raadplegen op sportateam.be/volleybal-
antwerpen. 
 

WEDSTRIJDBLAD IN INVULBARE PDF 
Wie dat wenst kan komend seizoen vrijblijvend gebruik maken van een ‘digitaal’ wedstrijdblad in pdf. 
Hierop kan de thuisploeg de hoofding en/of haar spelerslijst vooraf op de computer invullen. Zo hoef 
je de gegevens die elke thuiswedstrijd dezelfde zijn niet meer voor elke wedstrijd opnieuw handmatig 
in te vullen.  Deze pdf moet je dan wel zelf, nadat je de gegevens hebt ingevuld, op een wit A3-papier 
afdrukken. De invulbare pdf zal eind deze week op de website terug te vinden zijn onder ‘documenten’.  
 

!AFHALING DOCUMENTEN! 
Aangezien er geen startvergadering meer georganiseerd wordt, dient elke club haar documenten 

voor komend seizoen op ons secretariaat af te halen.  

Ons secretariaat bevindt zich op de 2de verdieping van de voorbouw in het Coveliersgebouw, 

Boomgaardstraat 22, Berchem. 

Dit kan op: 

− Woensdag 24/8, 9u-17u 
− Donderdag 25/8, 9u-12u 
− Dinsdag 30/8, 9u-20u 
− Donderdag 1/9, 9u-17u 
− Dinsdag 6/9, 9u-20u 
− Donderdag 8/9, 9u-17u 

 
− Of we kunnen ze meegegeven met de scheidsrechter van je club op de SR-startvergadering op 

woensdag 31/8 in Ekeren. Gelieve dit via mail naar volleybal@sporta.be te laten weten, zodat 
we alle documenten van je club meebrengen naar Ekeren. 
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Je zal volgende documenten ontvangen: 
− 15 wedstrijdbladen per ploeg 
− 1 boek met opstellingsbriefjes per ploeg 
− 15 omslagen per ploeg 
− Infoboekje(s) indien besteld bij inschrijving 

 
Op dinsdag 23/8 zullen onze vrijwilligers alle documenten per club klaarleggen. 
 

Indien je bepaalde documenten nog voldoende op voorraad hebt en dus niet (of minder) nodig hebt, 
gelieve dit dan ten laatste 22/8 te laten weten via volleybal@sporta.be .  
 
Indien je gebruik wenst te maken van het invulbare wedstrijdblad in pdf en de wedstrijdbladen zelf 
afdrukt, gelieve dit ook ten laatste 22/8 te laten weten. We voegen dan slechts 1 wedstrijdblad toe. 

 

 
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.  
 
 

JURIDISCHE COMMISSIE ZOEKT …  
LEDEN KLACHTENCOMMISSIE EN BEROEPSCOMMISSIE 
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 klachten- 
of beroepscommissie te versterken. Het aantal samenkomsten is zeer beperkt, maar je engagement 
betekent een enorme meerwaarde! Interesse? Contacteer ons voor meer info! 
 
 

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 NA WM1 
 

Week Nr Reeks Dag Datum Uur Thuisploeg Bezoekers Zaal T 

KW3 031405 D3B Zo 02/10/2022 11:00 Volley Niel 1 Afgekeurd VC NIEL  1 

KW3  031405 D3B Vr 30/09/2022 20:30 Volley Niel 1 Afgekeurd VC NIEL  1 

KW10 101504 D4A Vr 02/12/2022 20:30 Volley Niel 2 Mavoc Mechelen 2 NIEL  2 

KW10  101504 D4A Zo 04/12/2022 11:00 Volley Niel 2 Mavoc Mechelen 2 NIEL  2 

KW12 121404 D3B Zo 18/12/2022 11:00 Volley Niel 1 Mavoc Mechelen 1 NIEL  1 

KW11 121404 D3B Zo 11/12/2022 11:00 Volley Niel 1 Mavoc Mechelen 1 NIEL  1 

KW15 151503 D4A Vr 20/01/2023 20:30 Volley Niel 2 Osta Berchem 1 NIEL  2 

KW15 151503 D4A Zo 22/01/2023 11:00 Volley Niel 2 Osta Berchem 1 NIEL  2 

KW15 150503 H4 Vr 20/01/2023 20:30 Volley Niel Geel-Zwart Wijnegem 3 NIEL  3 

KW15 150503 H4 Zo 22/01/2023 11:00 Volley Niel Geel-Zwart Wijnegem 3 NIEL  3 

 
 
 

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. 
 
 
 

 = Oude situatie 
 = Nieuwe situatie  

https://sportateam.be/volleybal-antwerpen
mailto:walter.van.der.mueren@telenet.be

