
VC GELDROP HEREN RECREANTEN COMPETITIE  
Volleybalvrienden en vriendinnen,               september 2021  

Komend seizoen wordt de 57e competitie gespeeld. Helaas hebben we de 55ste en de 56ste competities door de 
Covid-19 problemen niet uit kunnen spelen. We hopen dit jaar dat de competitie, eventueel met wat extra 
maatregelen, wel uitgespeeld kan worden.  
 
De extra maatregelen bestaan nu alleen uit de basisregels voor iedereen (vaak handen wassen, houd 1,5m 
afstand, blijf thuis bij klachten en zorg voor voldoende frisse lucht). De 1.5m regel geld niet tijdens de wedstrijd. 
 
Ingeschreven zijn 25 verenigingen met in totaal 59 teams. De Hoofd-, Overgangs-, 1ste, 2de en 3de klasse zijn 
poules met 10 teams, de 4de heeft 9 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. 
Tijdens de plenaire vergadering van 30 juni jongstleden hebben we de indeling voor het komen seizoen 
voorgesteld en is deze besproken en akkoord bevonden. 
Verder is er een verslag gemaakt van deze plenaire vergadering. Dit 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 zaken nogmaals aangehaald.  
 
In de bijlage 1 is per vereniging aangegeven hoeveel contributie er nog overgemaakt moet worden. 
Bankrekening voor het overmaken van het inschrijfgeld is: 
IBAN NL07 RABO 0345 4769 72 t.n.v. Volleybal Competitie Geldrop Heren Recreanten onder vermelding 

van Inschrijving competitie 2021-2022 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 vorig jaar. In enkele poules begint de competitie al met wedstrijden in week 38. 

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 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 Manfred en/of Jos door te geven.  
Onze eigen bekerwedstrijden, als afsluiting van de competitie, zijn vastgelegd op,  
Zaterdagavond 11 juni 2022 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, drie bovenste teams uit de 4e 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 Rozema 06-16792044 manfred@mailmr.nl 
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Aandachtspunten.................  

1. Om de competitie veilig te laten verlopen gezien de Corona dreiging vragen wij alle deelnemers om de 
richtlijnen in acht te nemen en de regels te volgen.   

2. Als lid van de Rabobank kun je vanaf 4 oktober tot 24 oktober stemmen op jouw favoriete vereniging 
of stichting. Onze competitie staat op de RABObank lijst van de verenigingen onder de naam Volleybal 
Competitie Geldrop Heren Recreanten. 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 en kun je daarna je stem uitbrengen. 

 

Dit plaatje staat ook op de website wanneer je er in de website op klikt wordt er een nieuw venster 
geopend met de website van de RABO Bank.  

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. 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 enkele spelregels. 

6. In alle klassen worden 4 sets gespeeld. 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 meest recente wijzigingen de tab Downloads op onze website.  

8. ABC Volleybal vraagt aandacht voor hun Lentetoernooi in 2022. 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.  

 
 
  



Bijlage 1 
 

 
 

Vereniging aantal 
teams

Inschrijfgeld/ 
team 2021-

2022

te verekenen 
betaalde 

inschrijfgelden 2019-
2020 en kortingen 

seizoen 20180-2019

Contributie/ 
vereniging

te verekenen 
betaalde  

contribuities 
2019-2020

totaal te 
betalen

€ 20,00 € 1,00
V.C.Aalst 1 € 20,00 € 1,00 € 21,00
ABC Volleybal 4 € 80,00 € 10,00 € 1,00 € 71,00
Bello 1 € 20,00 € 10,00 € 1,00 € 1,00 € 10,00
VVC Best 2 € 40,00 € 1,00 € 41,00
Bravo 4 € 80,00 € 10,00 € 1,00 € 1,00 € 70,00
BVC Bergeijk 1 € 20,00 € 20,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00
VC de Clown Geldrop 1 € 20,00 € 1,00 € 21,00
DKJO 1 € 20,00 € 1,00 € 21,00
V.C.Geldrop 1 € 20,00 € 10,00 € 1,00 € 1,00 € 10,00
MVC de Hangar 4 € 80,00 € 1,00 € 81,00
VC Hoogeloon 1 € 20,00 € 20,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00
Kaboem 1 € 20,00 € 1,00 € 21,00
VC Natlab 2 € 40,00 € 20,00 € 1,00 € 1,00 € 20,00
Nuvo '68 2 € 40,00 € 10,00 € 1,00 € 31,00
Nuvoc 4 € 80,00 € 40,00 € 1,00 € 41,00
VC  Odi 2 € 40,00 € 30,00 € 1,00 € 1,00 € 10,00
PBF Volleybal 3 € 60,00 € 1,00 € 61,00
V.C.Pegasus 1 € 20,00 € 1,00 € 21,00
VC Pieter Brueghel 4 € 80,00 € 1,00 € 81,00
VC Primo 4 € 80,00 € 50,00 € 1,00 € 1,00 € 30,00
VCE/PSV 4 € 80,00 € 1,00 € 81,00
VC Riethoven 2 € 40,00 € 1,00 € 41,00
VV Rooi 2 € 40,00 € 1,00 € 41,00
Tamar 5 € 100,00 € 40,00 € 1,00 € 1,00 € 60,00
VML Drukkerij VGA 2 € 40,00 € 1,00 € 41,00

De bankrekening is IBAN NL07 RABO 0345 4769 72  t.n.v. Volleybal Competitie Geldrop Heren onder vermelding van: 
Contributie en inschrijfgeld  competitie 2021-2022 en de naam en de vereniging.                                                                           

A.u.b. overmaken voor 1 oktober 2021

VERENIGINGSCONTRIBUTIE en INSCHRIJFGELDEN TEAMS 2021-2022

Bericht van de Rabobank aan Volleybal Competitie Geldrop Heren Recreanten                                                                                                                                                                    
Jullie vereniging is toegelaten als deelnemer voor Rabo ClubSupport.                                                                                       

Vanaf 4 oktober tot en met 25 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen.


