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V.C.G. HEREN RECREANTEN COMPETITIE             19-07-2018 
 

Verslag plenaire vergadering 27 juni 2018 te Geldrop 
 

Aanwezig:  
Pim Bollen en Rene Cannemeyer – Antares, Ruud Driessen – Bello, Bert Jan van de Wetering, Bart Goosens, Han 
Reker en Jos Clement – VC Blokkart, John van de Pavert en Hans Meulendijks - Bravo ’99, Joost Beljaars – BVC, Ton 
van Berkel - VC Deurne,  
Paul Evers – VC de Clown Geldrop, Jeroen Bekkers –  VC Geldrop, Emile Slotboom en Carmen - MVC de Hangar, Rocco 
Goris en Edward Coman – VC Nat Lab, Mark Klerks – Kaboem, Leon Meijers en Peter Lipsch – Nuvoc, Jan van Gerven - 
VC ODI, Marianne Vos en Robbie Oerlemans – VC Pieter Brueghel, Holger Stoldt - VC Primo, Aniek Vliegen - VCE/PSV,  
Christ-Jan van Herwijnen - VC Riethoven, Floris Zeven – Tamar, Ad Kauwenberg - VML/Drukkerij VGA, Pierre de Greef 
- VC Waalre. 
Bestuursleden competitie: 
Ton Konings voorzitter/Penningmeester, Jos Clement - wedstrijdschema's, Pim Bollen - arbitrage en website, Paul 
Evers - secretariaat. 
Afwezig met kennisgeving:  
VVC Best, VV Rooi, VC Libra Bladel, DKJO. 
Afwezig zonder kennisgeving:  
’t Bazarke, PBF Volleybal, VC Pegasus, Blox, NUVO '68 
 
1. Opening 
Ton Konings opent de vergadering en heet allen welkom. Dit seizoen organiseren we de 54ste competitie. Hiervoor 
zijn tot nu toe 65 teams ingeschreven. Dit seizoen is er 1 team minder dan vorig seizoen. 
 
2. Verloop competitie 2017- 2018 
De competitie 2017 – 2018 is goed verlopen, er zijn nauwelijks incidenten gemeld. Het aantal niet gefloten 
wedstrijden is opnieuw lager dan het jaar daarvoor. Dit is nu het 4de jaar op rij dat het aantal niet gefloten 
wedstrijden lager is dan het jaar ervoor. Er zijn 3 wedstrijden niet gespeeld. Hiervoor is een reglementaire uitslag 
ingevuld door de competitieleiding.  
Vanuit de vergadering (Nuvoc) komt er een klacht over het niveau van de scheidsrechter bij wedstrijden die gefloten 
worden door een scheidsrechter uit een lagere klasse. Pim Bollen (Scheidsrechteraanwijzer) gaat kijken of we dit 
kunnen verbeteren. Wel moeten alle deelnemers aan onze competitie er rekening mee houden dat we 
scheidsrechters aanwijzen per team en we dus niet weten wie er uiteindelijk gaat fluiten.  
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3. Voorstel indeling competitie 2018-2019 
Voorstel voor de indeling is door Jos Clement gemaakt en uitgedeeld, zie bijlage 1. Tot 2 september kunnen er nog 
wijzigingen worden verwerkt (wacht niet tot het laatste moment maar geef wijzigingen zo snel mogelijk door). 
Aanvang van de competitie is begin oktober met uitzondering van de poules met veel gelijke speeldagen. Deze 
kunnen een week eerder starten.  
Opmerkingen: 
- het voorstel laat zien dat er in de HK, 10 teams meedoen. Tamar 1 degradeert niet (Primo 1 wenste niet te 
promoveren en Tamar 1 wilde graag in de HK blijven spelen) en de kampioen uit de OK, Nuvoc 1, promoveert. 
- in de OK blijven we met 10 teams. MVC de Hangar promoveert en Blokkart 1 degradeert niet (DKJO 1 wenste niet te 
promoveren en Blokkart 1 wilde graag in de OK blijven). 
- in de 1ste klasse 9 teams. Verzoek van DKJO (2de) om niet te promoveren is gehonoreerd. Gepromoveerd zijn Nuvoc 
2 en VC Pieter Brueghel 2. 
- in de 2de klasse 9 teams. Hier ligt een verzoek van BVC 1 (kampioen in 4de klasse) om versneld te promoveren naar 
deze klasse. Jos Clement geeft aan dat dit alleen mogelijk is wanneer MVC de Hangar 2 niet wil promoveren naar de 
2de klasse. VC Riethoven 1 geeft tijdens de vergadering aan dat ze niet wensen te degraderen.   
- in de 3de klasse 9 teams. Primo 3 (2de in de 4de klasse geeft aan in de 3de klasse uit te willen komen. Jos geeft aan hier 
geen mogelijkheid voor te zien.  
- in de 4de klasse 9 teams. 
- in de 5de klasse 9 teams (VCE/PSV 4 wenste te promoveren, hiervoor is echter geen ruimte gevonden) 
VCE/PSV moet nog de speeldag opgeven voor teams 1, 2 en 4. Het voorstel voor de indeling is goedgekeurd door de 
vergadering. Het competitieprogramma wordt verstuurd op medio september en staat dan ook op de website. 
Competitie start is begin oktober.  Wijzigingen (andere dag of terugtrekkingen e.d.) na 2 september worden beboet 
(gedragsregels 2.3: 45 Euro boete).  
   

4. Arbitrage, competitieregels en website, Pim Bollen. 
Er zijn dit jaar geen wijzigingen in de NEVOBO-spelregels. Wel zijn er misverstanden over de regels t.a.v. het wisselen 
van spelers. De NEVOBO-toelichting is opgenomen in bijlage 2.  
 

5. Financieel overzicht 
Door Ton Konings is het financieel overzicht 2017-2018 uitgereikt en toegelicht. De kascontrole is uitgevoerd door 
Daan Kors van Nuvo 68 en akkoord bevonden (zie hierna). De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor 
het gevoerde beleid. Wij danken Daan Kors voor de kascontrole. De kascontrole in 2018 -2019 wordt uitgevoerd door 
Nuvoc, Leon Meijers en Peter Lipsch. 
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6. Mededelingen, Ton Konings. 
6.1 Ons eigen bekertoernooi, van zaterdagavond 2 juni 2018, sporthal "de Kievit" te Geldrop, is prima verlopen. Alle 
teams, met uitzondering van 2 teams van VC Pieter Brueghel (gemeld), zijn komen opdagen. Antares en Blokkart zijn 
ingevallen voor de teams van Pieter Brueghel, waarvoor onze dank. 
De uitslagen van het bekertoernooi zijn: 
 Poule Hoofdklasse om de Geldrop wisselbeker: 1e VC de Clown Geldrop, 2de Bravo 99 1, 3de Nuvo 68 1 
 Poule Overgang klasse om de Schonmoeder wisselbeker: 1e Nuvoc 1, 2e Kaboem 1, 3e VC Primo 1 
 Poule 1e klasse om de Wapen van Geldrop wisselbeker: 1e MVC de Hangar 1, 2e VC Libra Bladel 1, 3de DKJO 1 
 Poule 2e klasse om de Amstel Cup: 1e Nuvoc 2, 2e VV Rooi 1, 3e Antares 
 Poule 3e klasse om de 50 jaar VC Geldrop wisselbeker: 1e MVC de Hangar 2, 2e VC Blokkart 2, 3e VC Nat Lab 2 
         Poule 4-5e klasse om de Runners Up Cup: 1ste BVC Bergeijk 1, 2de VVC Best 3, 3de VC Primo 3 
 Bekerwedstrijden volgend jaar zijn op 25 mei 2019. 

---------NOTEER DEZE DATUM VAST IN UW AGENDA: 25 MEI 2019 BEKERWEDSTRIJDEN--------- 
6.2  VC Deurne is regio kampioen geworden en is uitgenodigd voor deelname aan het NK voor recreanten teams in 
Utrecht op 8 September 2018. 
6.3  Vanuit het bestuur ligt er het verzoek aan de vergadering voor een kandidaat-bestuurslid. Dit om continuïteit 
van onze competitie veilig te stellen.  
 
7. Rondvraag 
7.1 VC Blokkart Han Reker vraagt of de competitiestart, nu gepland in de 1ste week van oktober, vervroegd kan 
worden naar eind september voor Blokkart teams. Dit om wat meer ruimte schuifruimte te hebben in het seizoen. 
Jos geeft aan hier zijn best voor te doen.   
 7.2  Rocco Goris van Nat Lab stelt voor om de competitiebijdrage te verhogen. Ton Konings vindt dit op dit moment 
nog niet nodig. We teren wel elk jaar in maar hebben nog steeds een saldo van ca 1950€. Volgend jaar gaan we e.e.a. 
weer bekijken.  
7.3  Ton van Berkel dankt het bestuur voor de inzet. De vergadering is akkoord met het jaarlijks bestuursetentje met 
de dames. 
 

Paul Evers, Secretariaat VCG Heren Recreanten Competitie.  
e-mail: pcjevers@gmail.com 
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Bijlage 1 voorgestelde indeling 
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Bijlage 2  

Uitleg en voorbeelden spelerwissel  

30 september 2016, Topdivisie en lager  

Situaties (het gaat hier om voorbeelden niet om het 
aantal wissels per set want dat blijft altijd maximaal 
6)  

Toegestaan  Niet 
toegestaan  reden  

Basisspelers 1-2-3-4-5-6 Wisselspelers 7-8-9     
Basisspeler #3 wordt gewisseld met wisselspeler #8  X   Gewone spelerwissel  
Wisselspeler #8 kan alleen worden terug gewisseld 
met speler #3 ná, in ieder geval, tenminste één 
voltooide rally.  

X   Gewone terug wissel  

Basisspeler #2 wordt gewisseld met wisselspeler #9  X   Gewone spelerwissel  

Wisselspeler #9 wordt ná, in ieder geval, tenminste 
één voltooide rally, gewisseld met basisspeler #5   X  

Speler #9 kan alleen 
worden terug gewisseld 
met speler #2  

Basisspeler #1 wordt gewisseld met wisselspeler #7 
en basisspeler #5 wordt gewisseld met wisselspeler 
#8  

X  

  Gewone wissels  

Wisselspeler #8 wordt ná, in ieder geval tenminste 
één voltooide rally, terug gewisseld met basisspeler 
#5 en in datzelfde dode moment wordt wisselspeler 
#8 gewisseld met basisspeler #1  

 X  

Tussen de laatste 
spelerwissel moet weer 
eerst een voltooide rally 
zitten  

Wisselspeler #7 mag bijvoorbeeld ook meerdere 
keren in dezelfde set in en uit gewisseld worden met 
dezelfde basisspeler. Bijvoorbeeld met #1. Dat mag 
dan maximaal drie maal per set.  

X  

  

Gewone spelerwissels 
Tussen elke wissel moet 
wel weer een voltooide 
rally zitten  

Wisselspeler #7 mag bijvoorbeeld ook meerdere 
keren in dezelfde set in en uit gewisseld worden met 
drie verschillende basisspelers. Voorbeeld: 
#7 voor #1 dan eerst #1weer voor #7 
#7 voor #3 dan eerst #3 weer voor #7                    
#7 voor #5 dan weer #5 voor #7  

 

X   

Gewone spelerwissels 
Tussen elke wissel moet 
wel weer een voltooide 
rally zitten.  

Let op: Deze wisselregel geldt voor alle seniorenklassen (m.u.v. de Eredivisie) en de ABC-jeugd Top- 
en Hoofdklasse 


