NIEUWSBRIEF
September/Oktober 2016

Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia

Algemene Ledenvergadering
Vorige nieuwsbrief informeerden we jullie over de workshop Besturen met een Visie
die gevolgd is door ons als bestuur. In navolging daarvan zijn we de verschillende
teams langs gegaan om te vragen wie wil meedenken over de toekomst van de
vereniging. De leden die zich hiervoor hebben opgegeven ontvangen snel een
uitnodiging voor de brainstormsessie.
De resultaten die dit oplevert presenteren we graag aan jullie op de algemene
ledenvergadering (ALV). We willen dan met jullie als leden besluiten hoe we de
toekomst in gaan en zorgen voor groei (met als minimale doel behoud van
ledenaantal en wellicht daadwerkelijke groei na jaren van krimp in het ledenaantal).

Dit jaar zal de ALV (inclusief borrel) plaatsvinden op
vrijdagavond 20 januari 2017.
Er zal waarschijnlijk nog niet veel staan op deze datum, dus zet deze datum direct in
je agenda. Als bestuur zouden we je aanwezigheid op de ALV erg waarderen.

Mocht je jezelf niet hebben opgegeven om mee te brainstormen over de toekomst van onze vereniging,
maar je hebt hier wel ideeën over? Geef deze ideeën aan ons door en mail naar pr@hwvvbenevia.nl
Ook als je toch wil deelnemen aan de brainstormsessie, kun je jezelf natuurlijk altijd nog aanmelden.
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Het Nederlands mannenvolleybalteam heeft zich geplaatst voor het Ek volleybal 2017 in Polen.
De equipe van bondscoach Gido Vermeulen versloeg in het laatste kwalificatieduel de directe concurrent Turkije met 3-1.
Nederland bleef in alles zes de kwalificatiewedstrijden ongeslagen

Bedank aankomende
wedstrijden de scheidsrechter voor het vrijwillig
beklimmen van de bok
en het fluiten van onze
wedstrijden.
Wat moeten we
zonder de
scheidsrechter
beginnen?

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER - van zaterdag 1 oktober t/m zondag 9 oktober

Digitaal wedstrijdformulier (DWF)
Afgelopen seizoen is er bij verschillende teams al een begin gemaakt met het DWF (digitaal wedstrijdformulier).
Heren 2 doet dit bijvoorbeeld al bij elke thuiswedstrijd. Er zitten een aantal voordelen, maar ook aantal aandachtspunten aan het gebruik van het DWF in vergelijking met het papieren wedstrijdformulier. Hieronder een aantal
bevinden tot zo ver en uitleg hoe het DWF te kunnen gebruiken. Er zijn binnen het DWF twee manieren om het te
gebruiken, “Live bijhouden” en “Resultaat invoeren”. Live bijhouden is alleen verplicht bij de 3 e divisie en hoger.
Deze bevindingen en uitleg zijn dan verder ook alleen voor “Resultaat invoeren”.
Voordelen:



Vooraf kunnen de spelende spelers + scheidsrechters online ingevuld worden zodat dit minder tijd kost aan het begin van
de wedstrijd.





Tijdens de wedstrijd hoeft er geen formulier meer ingevuld te worden.
Minder fout gevoelig wat een besparing is op de eventuele boetes vanuit de Nevobo.
Er hoeft niks meer per post opgestuurd te worden naar de Nevobo.

Aandachtspunten:







Een smartphone, tablet of laptop met een internetverbinding is voor en na de wedstrijd benodigd.



Voor het gebruik van DWF is een account op de Nevobo site van belang. Hiervoor is je relatienummer benodigd. Deze
staat vermeld op je spelerskaart.

Het handigst is bij bezoekende teams dat zij het DWF thuis al hebben ingevoerd.
In de bijlage is een format voor een mail te vinden die opgestuurd kan worden naar de tegenstander.
Eerste paar keren kan DWF wennen zijn om in te vullen, voornamelijk op een smartphone vanwege het kleine scherm.
Tijdens de wedstrijden is het voor een teller nog wel belangrijk om de setstanden bij te houden en het aantal time-outs per
set. Hiervoor hebben we een simpel formuliertje gemaakt om dit bij op te schrijven. Deze is in de schenkel aanwezig bij de
wedstrijdmaterialen en in de bijlage te vinden op pagina 3.

Om DWF te gaan gebruiken kan je het beste gebruikt maken van
onderstaande links:
Onderstaande link kan je gebruiken als uitleg/voorlichting/opleiding:
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/
Het invullen van een DWF kan op: http://dwf.volleybal.nl/
Mochten er nog vragen zijn of zoek je hulp met het gebruik van het DWF, mail dan even naar
penningmeester@hwvvbenevia.nl.

Startseizoensfeestje
Op zaterdagavond 24
september was er een
volleybalfeestje voor de
senioren en recreanten
van onze vereniging.
Om de start van het
seizoen te vieren en het
eindejaarsfeestje (dat
vorig jaar niet is
gehouden) in te halen.
Marcel zorgde weer voor
swingende deuntjes en
Henk en Vera zorgden de
hapjes en drankjes.
Het was niet erg druk,
maar dat maakte de
gezelligheid er niet
minder om.
Op naar het volgende
feestje!
Een kleine fotoimpressie

Nieuwe spelregels
Het nieuwe seizoen is begonnen en ook in dit seizoen zullen er vele scheidsrechters weer onze wedstrijden fluiten. Belangrijk dus om te weten welke wijzigingen er dit seizoen zijn in de spelregels. Voor als je zelf een wedstrijd moet scheidsen of als je opeens de beslissing van een uit-scheidsrechter je niet bekend voor komt. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke wijzigen. Ga zelf naar https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/
wijzigingen-spelregels-en-reglementen-welke-dan voor het complete overzicht.


Bij de toss heeft het uitspelende team de eerste keuze (opslag of veld). Bij een eventuele 5e set heeft het thuisspelende
team het recht om als eerste te kiezen.



Vanaf de 1e klasse en lager is de scheidsrechter niet verplicht om na elke rally alle tekens te geven. Het speelveld aanwijzen van het team dat de volgende service uitvoert is voldoende. Aanvoerders mogen vragen om uitleg, waarna het
teken alsnog kan worden getoond.



Is de vrije ruimte achter het speelveld minder dan 2 meter, mag je bij het serveren met één voet in het veld staan of afzetten. Is de vrije ruimte 2 meter of meer, gelden de gewone regels.



Schermen, individueel of in een groep, mag niet. Er moet tenminste een armlengte afstand zijn tussen spelers van het
serverende team en achterspelers mogen niet in de ‘vrij zicht’ ruimte van de voorspelers gaan staan. De balbaan of serveerder moeten dus bij de service door ontvangende partij te zien zijn.



Het raken van het veld van de tegenstander, met welk lichaamsdeel dan ook, in een actie met de bal is niet toegestaan.
Daarentegen is het niet fout om het veld van de tegenstander te raken als er geen bal bij betrokken is en het niet hinderlijk is voor de tegenstander.



Na het laatste fluitsignaal van een set hoeven teams niet meer via het opstellen op de achterlijn naar de andere speelhelft
te lopen. Wel loop je rechts om de netpaal heen, niet onder het net door.



Ongeacht het aantal wisselspelers heeft ieder team altijd recht op zes wissels per set.
Een wisselspeler mag meerdere keren gewisseld worden voor een veldspeler. De veldspeler moet wel weer terugkeren in
het veld voor de wisselspeler die hem vervangen heeft.



In de 2e klasse en lager senioren en in de jeugdklassen onder de hoofdklassen is het toegestaan met vijf spelers te beginnen aan een wedstrijd, of een wedstrijd af te maken met vijf vanwege een blessure. Positie 6 wordt dan niet bezet.

Clubarbitrageplan HWVV Benevia (seizoen 2016-2017)
Huidige situatie


Onder de senioren die actief zijn als speler en scheidsrechter, zijn er 12 leden met een VS2 licentie. Deze licentie is nodig
om wedstrijden te mogen leiden in de eerste en tweede klasse. De verdeling is als volgt: H1: 2 H2: 6 H3: 2 D1: 3



Er wordt door leden zonder licentie onder een andere naam gefloten.



Proeves van bekwaamheid (deze moeten worden afgelegd om de VS2 licentie te halen) worden niet altijd formeel afgenomen: de beoordelaar vult de formulieren in op basis van verkregen informatie of korte eigen bevindingen.



Er zijn formeel twee leden die proeves van bekwaamheid mogen beoordelen. In de praktijk is er echter slechts één die de
proeveformulieren invult.



Er zijn twee scheidsrechter regionaal actief als scheidsrechter (VS3, t/m derde divisie). Zij leiden samen in totaal 24 wedstrijden per seizoen. Onder de andere scheidsrechters is geen interesse om in de toekomst regionaal te gaan fluiten (bleek
uit de enquête die in het voorjaar gehouden is onder de huidige VS2 scheidsrechters).

Gewenste situatie


Voldoende en kwalitatief goede VS2 scheidsrechters.



Iedereen die een wedstrijd leidt in de 1e of 2e klasse, heeft de VS2 licentie. Er wordt
niet meer gefloten (onder een andere naam) door leden die hiertoe niet bevoegd zijn.



Scheidsrechters worden (indien gewenst) gecoacht tijdens het fluiten.



Een scheidsrechter fluit 3 tot maximaal 4 wedstrijden per seizoen (bleek uit de enquête
onder huidige scheidsrechters).



Proeves van bekwaamheid worden afgenomen zoals dit door de NeVoBo wordt voorgeschreven: de beoordelaar is
gedurende de gehele wedstrijd aanwezig. Hij bespreekt met de cursist de wedstrijd voor en na en vult op basis hiervan het
proeve-formulier in.

Hoe gaan we dit bereiken


Om de wedstrijden van D1 en H2 te kunnen voorzien van scheidsrechters en te kunnen voldoen aan de wens van 3 à 4 te
leiden wedstrijden per scheids, moet elk team minimaal drie VS2 scheidsrechters hebben. Meer mag natuurlijk altijd!



Ieder team dat hier nog niet aan voldoet, moet begin van het seizoen 2016-2017 spelers aanmelden als VS-2 cursist.
Binnen een jaar na aanmelding moeten deze leden hun proeve van bekwaamheid hebben afgelegd.



Er komt minimaal één Beneviaan bij, die proeves van bekwaamheid kan en mag afnemen.



Een Beneviaan start met de opleiding tot scheidsrechter t/m derde divisie (VS3).



Begin van seizoen 2016-2017 wordt een workshop voor scheidsrechters georganiseerd. Dit is niet alleen voor de VS2cursisten, maar ook voor alle andere leden (met of zonder licentie) om de kennis en ervaring als scheidsrechter up to date
te houden.

Onze scheidsrechtercoördinator Wendy Bron heeft inmiddels al verschillende acties uitgezet
om het plan te realiseren.
Zo is Joep Hong aangedragen als nieuwe beoordelaar van de proeves.
(dit verzoek is inmiddels ook gehonoreerd).
Tevens zijn er 7 nieuwe cursisten die dit jaar hun VS2 kunnen gaan behalen.
Dit zijn Erik Meijer, Gerjan Krijgsman, Lennert v/d Wulp uit Heren 1 en Jeffrey Eigenraam, Lex
Edelman, Marcel Hollaar en Peter Kuling uit Heren 3.
We wensen iedereen veel succes met het behalen van de VS2 licentie.
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Contactgegevens
Bestuur

Vrijwilligersfeestje
7 oktober vindt het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers
plaats. Dit maal gaan we bowlen in Zwijndrecht.
Wie-o-wie kan naast goed volleyballen ook goed
overweg met een bowlingbal?

Voorzitter: Jeroen Kornaat
voorzitter@hwvvbenevia.nl
Secretaris: vacature
secretaris@hwvvbenevia.nl
Penningmeester: Ton de Kanter
penningmeester@hwvvbenevia.nl

1e CMV toernooi
Op 8 oktober vindt in ‘s Gravendeel het eerste CMVtoernooi van dit seizoen plaats. Op dit door onszelf
georganiseerde toernooi zullen onze CMV-leden gaan
strijden voor de felbegeerde podiumplaatsen!
Tussen 9:00 uur en 12:00 uur kun je deze volleyballers in
de dop zien schitteren!

TC-voorzitter: Tineke v/d Berg
tc@hwvvbenevia.nl
JC-voorzitter: Daniëlle Mol
jc@hwvvbenevia.nl
PR: Eva Verhoeven
pr@hwvvbenevia.nl

Pepernoten
Ze zijn er weer! Het bestelformulier komt snel je kant op!

Vanaf nu in de sporthal
in ’s Gravendeel:
Een nieuwe
EHBO-doos, te vinden
in onze verengingskast
bij de mini-hal.

Volg ons op internet (www.hwvvbenevia.nl) of op facebook (https://www.facebook.com/groups/hwvvbenevia/)

Veel sportplezier!!!

