
 

 
1. SECRETARIAATSNIEUWS 
 

WIJZIGING VOLLEYBALREGELS 
Sporta-Volleybal Antwerpen volgt (op enkele uitzonderingen na) de Internationale volleybalregels. 

Hieraan werden recent onderstaande wijzigingen doorgevoerd op vlak van: 

- Aanduiding kapitein 

- Opstelling van de spelers op het terrein 

- Indringen onder het net 

- Scherm 

- Opeenvolging van reglementaire onderbrekingen 

- Uitzonderlijke spelerswissel 

- Spelerswissel ten gevolge van een uitwijziging of uitsluiting 

- Uitwijzing 

Je kan ze raadplegen op onze website. 

Gelieve ook je spelers hiervan op de hoogte te brengen! 

 
 

PROTOCOL VOOR, TIJDENS, NA DE WEDSTRIJD 
Het aangepaste protocol blijft behouden zoals bij de start van vorig seizoen. 

BEGROETING VOOR DE WEDSTRIJD 
- De SR begeeft zich naar de paal aan de SR stoel. Vandaar vraagt hij alle spelers van  beide 

ploegen zich op te stellen op de achterlijn. Op zijn signaal komen alle spelers tot aan de 3-
meterlijn en zullen van daaruit de tegenstrever van op afstand een sportieve wedstrijd 
toewensen. Iedereen verlaat terug het speelveld, de scheidsrechter beklimt de SR-stoel en laat 
de basisspelers die de wedstrijd zullen aanvatten plaatsnemen op de achterlijn. 
De eerste set kan van start gaan. 
 
 

WISSELEN VAN SPEELHELFT 
- Na het beëindigen van de set stellen de spelers zich op op de achterlijn. Op teken van de 

scheidsrechter wisselen beide ploegen van kant zoals vroeger nl. de ploeg links van de 
scheidsrechter  (vanuit het oogpunt van de SR) verplaatst zich achter de SR-stoel naar de andere 
zijde, de andere ploeg passeert achter de tegenoverliggende paal.  Ook de coach en reservespelers 
van de ploeg aan de linkerkant van de scheidsrechter begeven zich naar de andere zijde door onder 
het net door te lopen. 
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FELICITATIES NA DE WEDSTRIJD 
- De spelers, reservespelers en coach stellen zich na het fluitsignaal op op de 3-m lijn.  

De scheidsrechter stelt zich op voor de SR-stoel en geeft de ploegen teken om elkaar en de 
scheidsrechter door middel van een applaus te bedanken voor de sportieve wedstrijd.  

 

 

DEELNAME KWB-SPELERS 
In WM02 lieten we je weten dat Sporta Team de nieuwe thuishaven van de KWB-volleybalcompetitie 

werd. Dit wil echter NIET zeggen dat volleyballers met een KWB-spelerskaart automatisch mogen 

deelnemen aan onze huidige competitie op vrijdagavond of andersom.  

Dit blijven 2 apart competities, waarvoor de club apart moest inschrijven en waarvoor de spelers een 

andere competitie-aansluiting moeten hebben: 

 

1)  Sporta-Volleybal Antwerpen  

= huidige competitie waarbij de meeste wedstrijden op vrijdagavond worden gespeeld 

→ digitale lidkaart Sporta Team 

 

2)  Sporta-Volleybal Antwerpen KWB  

= overgenomen competitie waarbij de meeste wedstrijden op zondagvoormiddag worden gespeeld. 

→ geplastificeerde spelerskaart KWB 

 
 

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 nog op: 

− Donderdag 8/9, 9u-17u 
 
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 

 

 
 

 

 



 

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. 
 

OPFRISSING DOORGEVEN UITSLAG  

WANNEER 
De uitslagen van een competitieweek en/of bekerronde moeten door de thuisploeg online 
doorgegeven worden via Mijn Beheer en telkens ten laatste voor zondagnamiddag 16.00u van de 
lopende competitieweek. De uitslagen van de wedstrijden die na 16.00u nog bezig zijn of nog moeten 
aanvangen, moeten ten laatste voor maandagmorgen 10.00u ingegeven worden.  
 

HOE 
Log in in Mijn Beheer. Ga daar naar de menu ‘Volleybal Antwerpen’ en dan naar ‘wedstrijden’. Via de 
filters kan je de wedstrijd op verschillende manieren zoeken. Vul bij de juiste wedstrijd de uitslag in. 
 
 

TIP: Zet de rechtstreekse link naar je kalender op het beginscherm van 
je smartphone. Zo kan je met gemakkelijker de kalender raadplegen en 
de uitslag ingeven. 
Hoe je dit doet kan je hier lezen. 
- De rechtstreekse link naar de wedstrijden van je club vind je door in 
Mijn Beheer naar de menu Volleybal Antwerpen < Wedstrijden te gaan. 
De correcte link verschijnt bovenaan je browser. 
- De rechtstreekse link naar de wedstrijden van een bepaalde ploeg vind 
je door in datzelfde menu bij ‘ploeg’ de juiste ploeg aan te duiden en op 
‘filter’ te klikken. De correcte link verschijnt bovenaan je browser. 

 

 

WIE 
Standaard staat ingesteld dat de contactpersoon de uitslag kan invullen. 
Indien je ook anderen de toelating wil geven om de uitslag in te vullen ga dan in Mijn Beheer naar 
‘bestuur+rechten’. Rechts onderaan kan je bij ‘uitslag ingeven’ de personen invullen waarvan je wilt 
dat zij dit ook kunnen. Deze personen moeten ook een persoonlijk account aanmaken om de uitslag te 
kunnen ingeven. 
 
 

TIP: HOU AAN-EN AFWEZIGHEDEN BIJ VIA TEAMY 
Teamy is een app voor sportteams waarbij voornamelijk de aanwezigheid 
of afwezigheid van teamleden geregistreerd wordt. Teamy is gratis en 
bruikbaar voor iOS en Android. Meer info vind je hier. 
  



 

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!  
 
Komend weekend staan de bekerwedstrijden van de 1ste ronde in Heren Lager en Dames Lager 
gepland! 
De wedstrijden kan je hier raadplegen. 
 

 
WEDSTRIJDWIJZIGINGEN  

Week Nr Reeks Dag Datum Uur Thuisploeg Bezoekers Zaal T 

KW1 010506 H4 Vr 16/09/2022 20:00 Woka 2 Kokaz 3 WOM 2 

KW6ter  010506 H4 Vr 04/11/2022 20:00 Woka 2 Kokaz 3 WOM 2 

KW1  011105 D1 Vr 16/09/2022 21:30 Dalvo VC Sloep VC 1 MEL 3 

KW3 011105 D1 Di 27/09/2022 20:30 Dalvo VC Sloep VC 1 MEL 3 

KW1  11403 D3B Vr 16/09/2022 19:30 Komart 2 AVO Melsele 2 KON 2 

 11403 D3B       Komart 2 AVO Melsele 2 KON 2 

KW1  010405 H3B Vr 16/09/2022 20:45 Volmar Ekeren 2 Mortsel Volley Antw VOL  2 

KW12bis  010405 H3B Vr 23/12/2022 20:45 Volmar Ekeren 2 Mortsel Volley Antw VOL  2 

KW2  021703 D5 Za 24/09/2022 20:30 Dosko@Ristorno 3 Racing Deurne OB EHR  2 

KW6ter  021703 D5 Za 05/11/2022 15:30 Dosko@Ristorno 3 Racing Deurne OB EHR  2 

KW6bis HL13 HL Vr 28/10/2022 20:00 Woka 2 Tesla Lint VC 4 WOM  2 

KW6bis HL13 HL Vr 28/10/2022 21:30 Woka 2 Tesla Lint VC 4 ANTV 1 

KW12bis 071504 D4A Vr 23/12/2022 20:30 Volley Niel 2 Dosko@Ristorno 2 NIEL 2 

KW7 071504 D4A Zo 13/11/2022 11:00 Volley Niel 2 Dosko@Ristorno 2 NIEL 2 

KW13  131105 D1 Vr 06/01/2023 20:00 Woka 1 Gimme Waasland WOM  1 

KW13  131105 D1 Vr 06/01/2023 21:45 Woka 1 Gimme Waasland WOM  1 

KW13  020306 H3A Vr 06/01/2023 20:15 Pannenhuiseke VK Vamos WIL  1 

KW13  020306 H3A Vr 06/01/2023 21:15 Pannenhuiseke VK Vamos WIL  1 

KW14 141101 D1 Vr 13/01/2023 21:00 Mortsel Volley Antw 1 Fixit Volley Kalmt.1 MINI 1 

KW14 141101 D1 Vr 13/01/2023 21:30 Mortsel Volley Antw 1 Fixit Volley Kalmt.1 DRAB 1 

KW22  221502 D4A Vr 24/03/2023 20:30 Dosko@Ristorno 2 Sveka Schoten 4 EHR  2 

KW22  221502 D4A Vr 24/03/2023 21:45 Dosko@Ristorno 2 Sveka Schoten 4 EHR  2 

 

 

AANGEVRAAGDE WEDSTRIJDWIJZIGINGEN 
Er staan nog enkele aangevraagde wedstrijdwijzingen te wachten op een goedkeuring. Gelieve ze zo 
snel mogelijk te bekijken en goed te keuren. 
In Mijn Beheer vind je onder de menu ‘Volleybal Antwerpen’ – ‘Wedstrijden’ – ‘Wedstrijdwijzigingen’ 
een handig overzicht van de lopende aanvragen voor jouw club en de mogelijkheid ze daar goed of af 
te keuren door te klikken op ‘wijziging bekijken’. 
 

 

 = Oude situatie 
 = Nieuwe situatie  

https://sportateam.be/volleybal-antwerpen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/competities/publiek/rangschikking/comp_5?type=cup


 

3. UITSPRAKEN EN BOETES 
 

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

Avo Melsele 11403 Art. 4.7.15.1 Administratieve kost: uitstel wedstrijd 15,00 € 1 15,00 € 

Dosko@Ristorno 21703 Art. 4.7.15.1 Administratieve kost: uitstel wedstrijd 15,00 € 1 15,00 € 

Dosko@Ristorno 71504 Art. 4.7.15.1 Administratieve kost: uitstel wedstrijd 15,00 € 1 15,00 € 

Sloep VC 11105 Art. 4.7.15.1 Administratieve kost: uitstel wedstrijd 15,00 € 1 15,00 € 

Volmar Ekeren 10405 Art. 4.7.15.1 Administratieve kost: uitstel wedstrijd 15,00 € 1 15,00 € 

Woka 10506 Art. 4.7.15.1 Administratieve kost: uitstel wedstrijd 15,00 € 1 15,00 € 

 

 

4. SCHEIDSRECHTERSNIEUWS 
 

TERUGBLIK STARTVERGADERING SCHEIDSRECHTERS 
Voorbije donderdag ontmoetten we een 60-tal enthousiaste scheidsrechters op de startvergadering 
in de cafetaria van Volmar Ekeren. Het was een blij weerzien waarbij de jubilerende scheidsrechters 
in the picture werden gezet, de belangrijkste richtlijnen aan bod kwamen en er gezellig samen 
gedronken werd op een nieuw volleybalseizoen! 
 

 


