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MAASENWAALSE RECREANTEN EN RECVOL

Volleyballen in het seizoen 2018/2019.
Het komende seizoen zal er anders uitzien dan de afgelopen jaren. De verbouwing
van de gymzaal en peuterspeelzaal tot een Multi Functionele Accommodatie krijgt dit
seizoen zijn beslag. Het strippen van het gebouw is inmiddels vergevorderd. Als alles
een beetje meezit moet de verbouwing in het voorjaar van 2019 klaar zijn.
Ook zijn de beheerders al bekend.

Wat gaat er dan anders uitzien. We spelen en trainen namelijk in andere zalen. Zo
zitten Heren 1,2 en 3 en Dames 1 en 2 in D’n Hoender in Dreumel en Dames 3 in de
gymzaal in Appeltern. Dat vraagt enige logistieke organisatie. Als bestuur zijn we
daar al actief mee geweest. Als je vragen hebt of je merkt dat iets niet lekker loopt.
Laat het ons weten.
Verderop in de nieuwsbrief de indeling.

BESTUUR
Aan en afmelden van leden kan alleen nog maar schriftelijk. Hiervoor is een formulier. Voor het aanmelden dit formulier compleet ingevuld met recente pasfoto opsturen per post of afgeven Sandra van de Kamp.
Je bent pas speelgerechtigd als je een spelerskaart hebt. Hiervoor is de pasfoto nodig. Deze wordt door de wedstrijdsecretaris aangevraagd.

BOETES
Het afgelopen seizoen hebben we een recordbedrag aan boetes gekregen. Ruim € 125,-. Vooral
voor het verkeerd invullen van de wedstrijdformulieren en het te laat insturen. Dat is zonde
van het geld. Vraag aan de aanvoerders om hier
het komend seizoen goed op te letten.

Email
Heb je een vraag voor het
bestuur van Time Out74.
Je kunt een mail sturen naar:
info@timeout74.nl
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Training en wedstrijden.

Indeling wedstrijden en trainingen in Dreumel:
Maandag 20.00 uur tot en met 21.30 uur training en
wedstrijden Dames 2.
Maandag 20.00 uur tot en met 21.30 uur training Heren 1, mits geen wedstrijd.

Maandag 20.30 uur tot en met 22.00 uur wedstrijden Heren 1.
Dinsdag 20.00 uur tot en met 21.30 uur training en wedstrijden Dames 1.
Vrijdag 20.00 uur tot en met 21.30 uur wedstrijden Heren 2 en 3, heren spelen om
en om op vrijdag.
Indeling wedstrijden en trainingen in Appeltern:

Donderdag van 19.30 uur tot en met 21.30 uur trainingen en wedstrijden Dames 3.
Bij de allereerste training zullen de aanvoerders een berichtje krijgen dat ze kunnen
komen kijken in Dreumel waar alles ligt en hoe alles daar werkt, mits ze dat willen.
In Appeltern is dat anders. Dames 3 start al een week eerder met trainen. Maya
zorgt ervoor dat ze bij de eerste training aanwezig is en uitleg kan geven.
Telefoonnummer beheerder Dreumel : Leon 06-45110695
Telefoonnummer beheerder Appeltern: 0487-542266
Wanneer er niet getraind wordt of een wedstrijd wordt verzet, dan is het de
taak van de aanvoerder om dit door te geven aan de beheerder.
De trainingen in Appeltern starten in week 34, dit is de eerste week na de schoolvakantie
De trainingen in Dreumel starten in week 35, een week later i.v.m. vakantie beheerder.
*Trainingen beginnen na de zomervakantie en stoppen eind mei.
Alle schoolvakanties wordt er niet getraind, niet in Dreumel en niet in Appeltern.

Adres Dreumel:

Adres Appeltern:

Nieuwstraat 10,

Van der Capellenstraat 25
6629 AT Appeltern

6621 CC Dreumel
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Nieuwe spelregels
Er wordt gespeeld volgens de officiële NeVoBo-regels, behoudens enkele afwijkingen in het wedstrijdreglement:
– De bal mag met elk lichaamsdeel
aangeraakt worden, dus ook met
de voet.
– We spelen zonder libero.
– Het thuisspelende team begint
rechts van de scheidsrechter en
begint met de opslag.
– Je serveert achter de achterlijn,
tenzij er maar 1 speelveld in de
zaal is. In dat geval mag je met 1
voet in het veld opslaan.
– Als je de bal verkeerd opgooit
tijdens de opslag en je laat de bal
zonder te raken vallen, dan krijgt
je een tweede opslagpoging.

Er wordt gespeeld volgens
de officiële NeVoBo-regels,
behoudens enkele afwijkingen in het wedstrijdreglement:
– We spelen zonder libero.
Behalve de teams die uitkomen in de Topklasse. Daar is
spelen met een libero wel
toegestaan.

De bal mag bij de NeVoBo
ook met de voet worden
gespeeld. Deze toevoeging
kan dus komen te vervallen.
De teams in de Topklasse
spelen volgens het wedstrijdreglement van RecVol
Rivierenland. Het spelen
met een libero is toegestaan in de Topklasse.
De gasten mogen voortaan
kant of opslag kiezen.
Je serveert voortaan achter
de achterlijn, tenzij er minder dan 2 meter ruimte
achter de achterlijn is. In
dat geval mag je met 1
voet in het veld opslaan.
Er is voortaan geen herkansing meer om op te slaan.

Spelers die deelnemen aan volleybalcompetities anders dan de Maas
& Waal Recreanten Volleybalcompetitie, worden voor de Maas &
Waal Recreanten Volleybalcompetitie uitgesloten.

Spelers die deelnemen aan
volleybalcompetities anders
dan de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie,
worden voor de Maas & Waal
Recreanten Volleybalcompetitie uitgesloten.
Uitgezonderd spelers die
voor verenigingen die namens de Maas & Waal Recreanten Volleybalcompetitie
uitkomen in de bekercompetitie of de Topklasse van
RecVol Rivierenland.

Verduidelijking van het reglement.

Rallypointsysteem:
– De wedstrijd bestaat uit 4 sets,
waarbij elke gewonnen set één
punt oplevert.
– Het team dat de rally wint, krijgt
een punt en de opslag.
– Een set wordt gewonnen door het
team dat als eerste 25 punten behaalt, met een voorsprong van ten
minste twee punten. Bij een gelijke
stand van 24-24 gaat het spel door
tot er een verschil van twee punten
is bereikt.
– De vierde set is uiterlijk afgelopen als een team 27 punten heeft.
Er hoeven dan geen twee punten
verschil te zijn ( 27-26 betekent
dus het einde van deze set).

Rallypointsysteem:
– De wedstrijd bestaat uit 4
sets, waarbij elke gewonnen
set één punt oplevert.
– Het team dat de rally wint,
krijgt een punt en de opslag.
– Een set wordt gewonnen
door het team dat als eerste
25 punten behaalt, met een
voorsprong van ten minste
twee punten. Bij een gelijke
stand van 24-24 gaat het
spel door tot er een verschil
van twee punten is bereikt.

Ook in de 4e set gaan we
voortaan door tot er een
verschil van 2 punten is.
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De tijd die vermeld staat in het
wedstrijdprogramma is de tijd dat
een team in kleding aanwezig moet
zijn in de zaal. Elk team krijgt 15
minuten om warm te spelen en de
wedstrijd begint dan 15 minuten
later dan de tijdsaanduiding in het
wedstrijdschema.

De tijd die vermeld staat in
het wedstrijdprogramma is
de tijd van aanvang van een
wedstrijd. Uiterlijk 15 minuten voor de tijdsaanduiding
in het wedstrijdschema begint men met inspelen zodat
de wedstrijd op tijd kan beginnen.

Reglement trekken we gelijk met RecVol Rivierenland

Contributie seizoen 2018/2019.
De contributie werd de afgelopen jaren steeds in de tweede helft van de competitie
afgeschreven. Met ingang van het nieuwe sportjaar doen we dat aan het begin van
seizoen.
Het wordt nu in september afgeschreven. Ongeveer 2 weken van te voren krijg je
een mail. In de mail wordt aangegeven wanneer de contributie ongeveer wordt afgeschreven.
De bedragen:
•
spelend lid € 75
•
Spelend lid met training € 85
•
Steunend lid € 25

Regels met betrekking tot het verzetten van wedstrijden.
Het kan zijn dat je de speeldag van een wedstrijd wilt wijzigen. Hiervoor zijn er twee
mogelijkheden:
1
Je probeert het zelf te regelen met de tegenstander. Vergeet niet dit via de site van Recvol (www.recvol.nl) ook even door te geven.
2
Je dient via de site van Recvol (www.recvol.nl) een verzoek tot wijziging in.
In beide gevallen is de aanvoerder hiervoor in eerste instantie zelf verantwoordelijk.
Mocht je er niet uit komen of mocht het tot problemen leiden dan kun je contact met
Emile Petit opnemen (emilepetit@hotmail.com / 06-20993721).

Mocht er van een tegenstander of via Recvol een verzoek tot wijziging bij Emile binnen komen, dan zal hij dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de aanvoerder van het
betreffende team. Vervolgens is de aanvoerder zelf verantwoordelijk voor een correcte terugkoppeling aan de betreffende tegenstander en het al dan niet prikken van
een nieuwe datum.
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De teams in het seizoen 2015/2016.

* aanvoerder

Heren 1

Heren 2

Heren 3

Emile Petit*

Bart van Dijk*

Mike van Eldijk*

John van Dijk

Gerrit van Kraaij

Edwin Piketh

Rob Hulzen

Richard van Kraaij

Marcel van Leeuwen

Koos Vervoort

Harm van Gruijthuijsen

Patrick van der Molen

Jeroen van Baren

Chris de Leeuw

Paul van Leeuwen

Bart Wessels

Ronald van Eldijk

Wessel Boerakker

Frans Loderus

Peter Stroomberg

Tonnie van Rossum

Mike Koolhaas

Nico Boerakker

Floris Dekkers

Leowie van den Brand

Dames 1

Dames 2

Dames 3

Monique van Eldijk*

Maya Brouwer*

Milou van Os*

Sandra van de Kamp

Maria Brands

Loes Wessels

Natalie van Zuylen

Anouk Seelen

Patty van der Molen

Susan van Orsouw

Joke Borsje

Hanneke Hijmans

Esther van Mourik

Ria Schuurmans

Chantal Gros

Amanda Romviel

Sjan van Dijk

Sandra van Kraaij

Silvy Kuijpers

Marielle van Grinsven

Denise Vinken

Danielle van Elk

Wieteke Toebast

Sjirra Broekmans

Edy Piketh

Carolien Hörchner

Jaimy Verschuur
Jasmine Yeung

Steunende leden
Adrie van Kraaij

Geert van Eldijk
Erik Brouwer
Adri Daanen

