Verstuurd aan: Bestuursleden en wedstrijdsecretarissen

Op de dag waarop de eerste teams hun eerste competitiewedstrijd zullen gaan spelen sturen
we je nog wat informatie, die je kunt gebruiken voor een soepele start.
Over een soepele start gesproken…
Voorkom volleybalblessures met VolleyVeilig
Iedereen wil met plezier volleyballen, maar hoe haal je zo lang mogelijk plezier uit volleybal? Zonder
vervelende pijntjes en blessures het spelletje beoefenen, want niets is zo frustrerend om niet voluit te
kunnen spelen. Een goede warming-up is voor volleyballers van essentieel belang om lichamelijke
klachten te vermijden. Daarom hebben wij het effectieve programma ‘VolleyVeilig’ ontwikkeld voor
volleyballers van 16 jaar en ouder om een handje te helpen! Ben je benieuwd? Check het
nieuwsbericht op de website.
Nogmaals omdat het belangrijk is
Als het goed is heeft de betreffende functionaris van jouw club alle spelers op nevobo.nl in de juiste
teams gezet, al dan niet met een rugnummer. Dit voorkomt voorafgaand aan een wedstrijd, bij het
invullen van het DWF, veel oponthoud. Daarnaast is het reglementair verplicht om elk team te vullen
met minimaal 6 basisspelers. We hebben gezien dat nog niet alle clubs dit voor elkaar hebben. Regel
dit alsnog zo snel mogelijk! Als je in het team, achter de speler, in de kolom DWF een streepje hebt
staan, komt deze niet tevoorschijn op het DWF. Als de speler wel te zien moet zijn op het DWF in het
betreffende team, moet je deze een functie geven. Speler, libero of aanvoerder.

Opstelling noteren?
Er is een nieuwe regel ten aanzien van de opstelling van de serverende partij. Ter opfrissing:
De voorspelers van het serverende team, hoeven ten opzichte van elkaar niet in de servicevolgorde te
staan. Hetzelfde geldt voor de achterspelers van het serverende team. Wel moet een voorspeler nog
steeds voor zijn corresponderende achterspeler staan (de linksvoor moet bijvoorbeeld voor de
linksachter staan).
De voorspelers moeten nog steeds dichter bij de middenlijn staan dan de achterspelers.
Met deze nieuwe regel wordt het voor de spelers van het serverende team gemakkelijker om
conform de spelregels minimaal een armlengte uit elkaar te gaan staan om het schermen te
voorkomen. Het zicht van de passers van het ontvangende team wordt daarmee ook beter.
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Omdat er geen opstellingsfouten meer gemaakt kunnen worden zoals hierboven omschreven, is het
lastiger voor de scheidsrechter om de servicevolgorde te controleren. Daarom is het verplicht om op
alle niveaus waar ‘DWF resultaat invoeren’ wordt gebruikt, aan het begin van elke set de
servicevolgorde te noteren.
Voor wedstrijden zonder 2e scheidsrechter is het gebruik van opstellingsbriefjes niet verplicht.
Je kunt er wel voor kiezen gebruik te maken van opstellingsbriefjes en die aan de teller geven. Deze
briefjes zijn in blokjes van 100 stuks bij de regio te bestellen.
Alternatief is het gebruik van een telformulier waarop je meer kwijt kunt dan alleen de opstelling. Er
wordt door de Nevobo een eenvoudig telformulier gemaakt, dat hiervoor gebruikt kan worden. Deze
week verschijnt het op de website.
Papieren teamformulieren bij CMV niet meer nodig
Alle CMV teams die spelen in de volgende gebieden hoeven geen gebruik meer te maken van de
papieren formulieren waarop de spelers vermeld staan: cluster 1 tot en met 8, speelgebied Middelsee
en speelgebied Dokkum-Drachten.
Vervolg bekercompetitie
De voorronde is inmiddels gespeeld. Alle teams voor de eerste ronde zijn bekend. Ga zo snel mogelijk
data plannen. We krijgen vaak verzoeken om uitstel omdat men te laat voorstellen doet en het erg
lastig blijkt om tot een datum te komen! Uiterlijk 20 oktober moeten de wedstrijden in de 1e ronde
gespeeld zijn (wedstrijden die beginnen met de code BD1 of BH1). Ook als uitspelend team mag je
online voorstellen doen.
'MAKE HOLLAND GREAT AGAIN'
Het programma 'MAKE HOLLAND GREAT AGAIN' wil het schelden tegen scheidsrechters stoppen.
Hoe? Bekijk de aflevering op dinsdag 17 september om 20.25 uur op NPO3!
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2019/09/16/schelden-tegen-scheidsrechters-moet-stoppen
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