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En dan is er…Seminar Guido Görtzen!
Vanavond
Woensdag 3 juni
Sporthal Aan de bron
Aanvang : 20.00 uur
Seminar met Oud-international en Olympisch
Kampioen:

GUIDO GÖRTZEN
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Seizoen 2015 -2016.
Nadat we enkele weken
geleden al de nieuwe
teamindelingen bekend
hebben gemaakt is nu ook
de poule-indeling en het
concept
wedstrijdprogramma
bekend.
Afgelopen maandag zijn
deze gepubliceerd op de
site van de Nevobo. (Klik
hier)

Sommigen van jullie zullen
dit wellicht al gezien
hebben.

Zoals al gezegd betreft
het een concept
programma. Er zullen dus
nog de nodige wijzigingen
komen.
Van onze kant zullen we
moeten wachten op het
programma van Dames 1
en Heren 1 van Rapiditas.
Als zij thuis spelen,
moeten wij om 19.00 uur
uit de zaal zijn. In dat
geval zullen de
aanvangstijden nog
veranderen.
Als er teams zijn die op

Smashbal op Jeugdkamp
Afgelopen weekend is er
door de Nevobo een clinic
SMASHBAL verzorgd
tijdens het jeugdkamp.
SMASHBAL is veel sneller
en cooler dan het
traditionele volleybal. Ook
jongens vinden dit heel
vet.
Na de zomervakantie gaan
we hier mee door. We
houden jullie op de
hoogte.
Enkele foto’s:

basis van dit concept
programma een wedstrijd
verplaatst willen hebben,
kan dit aan Nico Snellen,
wedstrijdsecretaris.
(wedstrijdsecretaris@vcw
eert.nl) doorgegeven
worden.
Het definitieve programma
zal op 7 september
gepubliceerd worden.
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Archief Irmato VC Weert/VCB.
In 1981 werd de
teamindeling nog
uitgewerkt op een
typemachine.

1970 of de periode 1991 –
2010.
pr@vcweert.nl

Opvallend is het aantal
heren- en jongens teams.
Zou wellicht wat waard
zijn om daar weer naar te
gaan streven.
Wij weten zeker dat er
nog veel meer foto’s en
filmpjes op de diverse
zolders ligt.
We kunnen ze gebruiken.
Stuur ze ons toe.
Vooral foto’s van voor

Toernooiagenda.
LET OP: Groen gearceerd zijn de wijzigingen van deze week.

Datum
7-jun
7-jun
12 - 14 juni
12 - 14 juni
24 juni-4 juli
26-28 juni
22-aug

Toernooi
Buitentoernooi Weert
Fortutas Volleybaltoernooi
Hajraa Buitentoernooi
internationaal toernooi AV Flash
Venlose Beach Sportdagen
Internationaal buitentoernooi Peelpush
Goos Hartog Beachtoernooi

Plaats
Weert
Nederweert
Eindhoven
Arcen
Venlo
Meijel
Panheel

Korte berichten.
Feestavond 5 juni

acvcweert@gmail.com
Voor de CMV leden (en hun
Hallo iedereen,
ouders die het leuk vinden)
begint het feest om 19:00 uur
voor diegene die zich nog Voor alle ABC jeugd, senioren
niet opgegeven hebben leden, vrijwilligers, vrienden en
voor onze gezellige
vriendinnen is het vanaf 20:30
feestavond: even een
uur feest.
herinnering.
Komt allen, zodat we er een
Opgeven kan nog (tot 29 leuke, gezellige, fijne avond
mei).
van kunnen maken.
Mail naar
groeten de Activiteiten
Commissie

Website
www.vcweert.nl
www.fortutas.nl
buto.hajraa.nl
www.avflash.nl
www.venlosebeachsportdagen.nl

www.peelpush.nl
www.ghbtoernooi.nl
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Netfout is weer netfout.
Zoals ieder jaar komen er
ook voor komend
volleybalseizoen weer een
aantal
spelregelwijzigingen. Dit
keer niet zoveel, maar wel
één opvallende! Netfout
wordt weer netfout. Voor
publiek, spelers en
scheidsrechters meer
duidelijkheid. De
verandering van een aantal
jaar geleden, waarbij
alleen de netband nog
maar fout is, is nog steeds
niet bij iedereen duidelijk
en geaccepteerd. Want
hoe vaak hoorde je niet:
"scheids, netfout!", als de
onderkant van het net
geraakt werd. Nu moet
daar weer voor gefloten
worden. Hieronder een
korte beschrijving van de
belangrijkste wijzigingen in
de spelregels. Voor een
compleet overzicht van de
nieuwe spelregels en de
wijzigingen klik hier.

Netfout is weer netfout
Het aanraken van het net
tussen de antennes is
fout, gedurende de actie
om de bal te spelen. De
actie om de bal te spelen
houdt o.a. in, bij het
opspringen, tijdens de
aanvalsslag (of een
poging daartoe) en bij het
landen. (11.3.1).
Spelers die dicht bij de bal
zijn als die wordt gespeeld
of spelers die een poging
doen om de bal te spelen,
worden beschouwd alsof
zij de bal hebben
gespeeld. Dus ook als zij
zelf geen contact met de
bal hebben gehad.
(11.4.4).
Het aanraken van het net
tijdens het spelen van de
bal of een poging daartoe,
is weer gewoon fout. Er
bestaat geen verschil
meer tussen het raken
van de bovenkant of de

JEUGD/ CMV
Ouder – kind toernooi.
Het is al een jarenlange
traditie om het
volleybalseizoen af te
sluiten met een ouder –
kindtoernooi voor het
CMV.
Dus ook dit jaar weer:

Save the date!






11 juli
ouder-kind
toernooi CMV
Sporthal Aan de
bron.
9.30 tot 12.00
uur.

onderkant van het net.
Er is wel een aatal
uitzonderingen.
* Het onopzettelijk
aanraken van het net met
het haar is niet fout, tenzij
bijv. een paardenstaart
verstrikt raakt in het net.
* Als je je om moet
draaien om een bal te
spelen die niet in jouw
buurt is en je raakt het net,
is dit ook niet fout omdat
de bal niet in jouw buurt is.
Waarom is deze netregel
weer terug gedraaid?
Er waren te veel
discussies over duidelijke
netfouten (althans dat
dacht het publiek en de
commentatoren voor de
TV) waarvoor niet werd
gefloten. Nu zijn dus bijna
alle netfouten ook weer
gewoon netfouten.

Colofon
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SECRETARIAAT:
Esdoornlaan 46
6077CP Sint Odiliënberg
E-MAIL:
secretaris-vcw@vcweert.nl
WEBSITE:
www.vcweert.nl
TWITTER:
@vcweert
FACEBOOK:
VC Weert
REDACTIE:
pr@vcweert.nl

Bezoek onze websites!
Ga naar:
www.vcweert.nl
www.irmatovcweert.nl
en
www.liefhebberijvolleybalvcw.nl

ACTIVITEITEN AGENDA
3 Juni
5 juni
6 juni
7 juni
4 juli
4 – 5 juli
11 juli
1 augustus
5 september

: Seminar Guido Görtzen, Sporthal Aan de bron; 20.00 uur
: Verenigingsfeestavond, Sporthal Aan de Bron; 19.00 uur
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur
: Buitentoernooi Irmato VC Weert/VCB
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur
: SamenLoop voor Hoop, Atletiekbaan AV Weert, 14.00 uur.
: Ouder – kind toernooi CMV, Sporthal Aan de bron; 9.00 -12.00 uur.
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur
: OUD PAPIER, container Microhal Moesel; 9.00 – 13.00 uur

Wij feliciteren de jarigen in juni
03: Reinier Stijnen
04: Margot Peeters - Hoet
11: Marion Michiels – Verkoren
13: Elise Jacobs
14: Monique van Eersel
14: Jos Verheijden
21: Wim Litjens
21: Emma Sharp
21: Myrthe van den Hurck
22 Vera Voogt
22: Jos Althusius
23: Lieke Schreurs
25: Eugene Simons
30: Bo Knapen

BELANGRIJKE CONTACTADRESSEN.
Secretariaat
: Arjan Meuwissen
Penningmeester
: Ton Baetsen
Ledenadministratie
: Simone Kuypers
Sponsoring
: Joost Verheijden/ Roy Stroek
Technische Commissie : Erie Hulleman/ Eric Sprangers
CMV-jeugd
: Simone Kuypers
Liefhebberijcompetitie : Ton de Waal/ Fons vd Linden
Wedstrijdsecretaris
: Nico Snellen
Scheidsrechterszaken : Saskia Seuren
Vertrouwenspersoon : Elly Misdom
PR en Communicatie : Arjan Meuwissen/ Nico Snellen
Kleding
: Nicole vd Weerden
: Anneke Pouwels
Zaalbeheer
: Simone Kuypers

secretaris-vcw@vcweert.nl
penningmeester-vcw@vcweert.nl
ledenadministratie@vcweert.nl
sponsoring@vcweert.nl
tc-vcw@vcweert.nl
cmv@vcweert.nl
info@liefhebberijvolleybalvcw.nl
wedstrijdsecretaris@vcweert.nl
scheidsrechter@vcweert.nl
vcp@vcweert.nl
pr@vcweert.nl
nvdweerden@gmail.com
anneke_pouwels@hotmail.com
zaalbeheer@vcweert.nl

