
VC GELDROP HEREN RECREANTEN COMPETITIE  
Volleybalvrienden en vriendinnen,               september 2019  

Komend seizoen wordt de 55e competitie gespeeld. 
Ingeschreven zijn 28 verenigingen met in totaal 63 teams. De Hoofdklasse is een poule met 10 teams, de 
Overgangsklasse en de klassen 1, 2, 4 en 5 bestaan uit poules met 9 teams en de derde klasse 8 teams. 
Wijzigingen op de inschrijving konden tot 1 september worden ingediend. Na deze datum wordt e.e.a. beboet 
volgens de gedragsregels artikel 2.3. 
Afgevallen zijn: VC Nat Lab 3 (3e klasse), VC Deurne 1 (HK) Bravo 1 (HK), en ’t Bazarke 1 (1e klasse). Verder 
zijn er enkele teams van naam veranderd: Bravo 3 is gewijzigd in VC Aalst 1, Bravo 4, 5, en 5 in Bravo 3, 4, en 
5. Nieuw is VC ODI 3. 
In de plenaire vergadering van 26 juni 2019 is de vergadering akkoord gegaan met de competitie indeling van 
het afgelopen jaar. Verder zijn er nog andere belangrijke punten aan de orde geweest. Lees het hele verslag, dat 
inmiddels per email is gestuurd naar alle contactpersonen, maar ook terug te vinden is op,  
http://tuxpower.nl/cgi-bin/volley_results.pl bij de tab Downloads. Op blad 2 van dit voorwoord, bij de 
“Aandachtspunten....“, worden enkele besluiten uit deze vergadering nogmaals aangehaald.  

Door het overlijden van Ton Konings, begin dit jaar, heeft het bestuur enkel organisatorische wijzigingen 
doorgevoerd. Zo hebben we van onze competitie een vereniging gemaakt met statuten en zijn ingeschreven bij 
de KvK. Tevens hebben we een bankrekening geopend. Op deze rekening moeten het inschrijfgeld en de 
verenigingsjaar bijdrage worden overgemaakt.  

Bankrekening voor het overmaken van het inschrijfgeld (20 € per team plus 1€ per vereniging) is: 
IBAN NL07 RABO 0345 4769 72 t.n.v. Volleybal Competitie Geldrop Heren onder vermelding van 

Inschrijving competitie 2019-2020 en de naam van het team en de vereniging 

Bij het per e-mail toegezonden pakket zijn ingesloten, de overzichtslijst van contactpersonen, de overzichtslijst 
van scheidsrechters, een indeling per klasse en poule met de opgegeven sportzalen en het wedstrijdschema met 
tijden voor de 1e helft van de competitie. Let op aanvangstijden, zaal en speelavond, kunnen voor een aantal 
wedstrijden afwijken van de informatie gegeven op de plenaire vergadering. In enkele poules begint de 
competitie al met wedstrijden in de laatste week van september, Let daarop!  

De contactpersonen zijn verantwoordelijk voor verspreiding van de informatie binnen de verenigingen.  
Dit alles is terug te vinden, met later ook de tussenstanden, op onze website. Ook is het mogelijk een individueel 
fluitschema per scheidsrechter, wedstrijdschema per team en zelfs de formulieren per wedstrijd te downloaden. 
Verder een dringend verzoek om wijzigingen in aanvangstijden, zaal en speelavond betreffende de 2e helft van de 
competitie liefst vóór half november aan Jos door te geven.  
Onze eigen bekerwedstrijden, als afsluiting van de competitie, zijn vastgelegd op,  
Zaterdagavond 6 juni 2020 in sporthal “De Kievit “ aan de Linze te Geldrop.  
Poule 1, drie bovenste teams uit de HK om de Geldrop Volley Wisselbeker. 
Poule 2, drie bovenste teams uit de OK om de Schonmoeder Wisselbeker. 
Poule 3, drie bovenste teams uit de 1e klasse om de Wapen van Geldrop wisselbeker. 
Poule 4, drie bovenste teams uit de 2e klasse om de Amstel wisselbeker. 
Poule 5, drie bovenste teams uit de 3e klasse om de 50 jaar VC Geldrop Wisselbeker. 
Poule 6, twee bovenste teams uit de 4e klasse en de kampioen van de 5e klasse om de Runners Up Cup. Naast 
de eer van de wisseltrofeeën wordt er in alle poules gespeeld om de geweldige “culinaire” prijzen. Voor deze 
wedstrijden geldt wel de 5 strafpunten regeling bij het niet opkomen en het niet voor een adequate 
vervanger zorgen.  

Wij wensen jullie plezierige en vooral sportieve wedstrijden toe, de competitieleiding:  
Paul Evers   040-2855494  pcjevers@gmail.com 
Jos Clement   040-2420423       josclement@hetnet.nl  
Pim Bollen   040-2440288  pim.bollen@tuxpower.nl 
Manfred Rosema 0616792044 manfred@mailmr.nl 
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Aandachtspunten.................  

1. Het inschrijfgeld bedraagt nu 20,00 € per team plus 1 € per vereniging. 
De bankrekening is IBAN NL07 RABO 0345 4769 72 t.n.v. Volleybal Competitie Geldrop Heren 
onder vermelding van Inschrijving competitie 2019-2020 en de naam van het team en de 
vereniging.  

2. Als lid van de Rabobank kun je vanaf 27 september tot 11 oktober stemmen op jouw favoriete 
vereniging of stichting. Je steunt hiermee onze competitie zodat we de kosten laag kunnen houden. 
Wanneer je een rekening bij de Rabobank hebt kun je lid worden van de Rabobank via de site van de 
bank. Wij zijn bij de Rabobank bekend onder de naam Volleybal Competitie Geldrop Heren of verkort 
VC-Geldrop-HR. 

3. Thuisspelende teams zorgen voor twee complete en goed ingevulde wedstrijdformulieren, één voor de 
bezoekers en één voor de thuisploeg. De uitslag invullen op de standenlijst van de website. 
Bij eventuele verschillen van mening over de standenlijsten zijn de uitslagen op de 
wedstrijdformulieren bepalend.  

4. De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de data volgens het wedstrijdschema. Dit is nogmaals 
beklemtoond in de plenaire vergadering. Indien door overmacht toch eens een wedstrijd met 
goedvinden van beide teams verzet gaat worden, dan moet degene, die wil verzetten iedereen 
(tegenstander, scheidsrechter en wedstrijdleiding) op tijd informeren over de nieuwe afgesproken 
tijd en plaats. Zie hierover ook onze gedragsregels!!  

5. Gedragsregels voor onze competitie en Handleiding voor de scheidsrechters staan op de website 
www.TuxPower.nl , evenals de regels “spelen met een libero “, als men dit wil toepassen  

6. In de plenaire vergadering van 21 juni 2017 is besloten, dat er nu in alle klassen 4 sets gespeeld 
worden. Voor teams, die te weinig tijd denken te hebben is afgesproken dat voor aanvang van de 
wedstrijd duidelijk aan de bezoekende vereniging en de scheidsrechter wordt medegedeeld dat er een 
eindtijd is en deze strikt wordt aangehouden (bewaking van de tijd door de scheidsrechter). Wanneer bij 
het bereiken van de eindtijd de wedstrijd niet geheel is gespeeld (4 sets), bepaald de setstand wie de set 
wint. Niet gespeelde sets resulteren in een half punt per team per set. Zie gedragsregels.  

7. Heren scheidsrechters en spelers, de wijzigingen, die de NEVOBO doorvoert worden door ons 
overgenomen. Zie voor de inhoud de tab Downloads op onze website in de PDF “Wijzigingen 
Spelregels m.i.v. seizoen 2016 – 2017 “. In het komende seizoen 2019-2020 zijn er wijzigingen t.a.v. 
opstellingsfouten, zie hiervoor ook de website.   

8. VC Blokkart vraagt aandacht voor hun Lentetoernooi in 2020. Combinaties van verenigingen en teams 
zijn eveneens welkom.  

9. Verder wordt getracht het programma voor de tweede helft van de competitie op tijd in december, 
beschikbaar te hebben, mits de eventuele veranderingen en wijzigingen door de verenigingen begin 
november worden doorgestuurd.  

 


