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INFOVERGADERING : 10 SEPTEMBER OM 19U00
Na een deugddoende vakantie, staat het nieuwe volleyseizoen voor de
deur. Tijd om een woordje uitleg te geven over het nieuwe seizoen.
Wij nodigen IEDEREEN (speelsters, ouders, trainers, ploegverantwoordelijken en bestuursleden) uit op de infovergadering die doorgaat op
donderdag 10 september 2009 om 19u00 in de bar van “De
Schelp”.
We blikken via een fotoreportage terug op vorig seizoen. We overlopen
alle activiteiten en stellen het nieuwe bestuur en de werkgroepen aan u
voor. Onze sportieve cel licht de nieuwe spelregels en het sportieve beleid toe. Nadien is er mogelijkheid tot vraagstelling.
De avond wordt doorspekt met een ludieke quiz. “Wie wordt de slimste
mens van ATC ?”
Op het eind kunnen de speelsters die hun lidgeld voor 17 mei betaald
hebben hun gratis trainingstruitje kiezen. Het einde is voorzien om
20u00.
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten.
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INITIATIETRAINING 18 SEPTEMBER
Iedereen mag op vrijdag 18/9 een vriendinnetje uitnodigen om een oefentraining mee te maken. De Pré-Miniemen (1e tot 5e leerjaar) trainen
van 16u00 tot 17u30. De miniemen (11-12-13 jaar) maken kennis met
de volleybalsport van 17u30 tot 19u00.

www.volleywevelgem.be
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WIJNPROEFAVOND
Op vrijdag 25 september organiseren wij in samenwerking met ‘Het degustatiehuis” onze 1e
wijnproefavond.
Voor de luttele prijs van 5 € kunt u genieten van
11 wijnen (4 witte, 6 rode en 1 rosé). Indien u
per persoon minimaal 12 flessen koopt, ontvangt u uw inschrijvingsbedrag terug.
Dit alles vindt plaats op vrijdag 25 september
om 19u30 in de bar van De Schelp. Inschrijven
is verplicht via stragierbruno@hotmail.com of
via viaene_marleen@hotmail.com en dit VOOR 20 september.

OMROEPER
Wij zoeken een zaalomroeper om tijdens de thuiswedstrijden van ATC 1 en 2 de ploegen voor
te stellen en ondertussen de supporters en speelsters aangename muziek voor te schotelen.
Geïnteresseerden mogen zich melden bij Bruno Stragier.

Algemene infovergadering :
donderdag 10/9/09 om 19u00

KALENDER
De nieuwe competitie staat voor de deur. De kalender is reeds enkele weken bekend. Deze is terug te
vinden op de website van de West-Vlaamse Volleybalbond (www.kwvbv.be) of via onze website
www.volleywevelgem.be. Raadpleeg deze regelmatig daar de uitslagen en standen onmiddellijk aangepast worden.

KALENDERWIJZIGING
De wedstrijd voor Miniemen Regionaal E van zaterdag 26/9 tegen PV Sound Tievolley Tielt wordt verplaatst naar zondag 27 september om 15u00. Ook de wedstrijd van Scholieren Regionaal van zondag 18/10 in Sint-Eloois Winkel is verplaatst naar zondag 29 november om 10u30.

1E THUISWEDSTRIJD 27 SEPTEMBER
Op zaterdag 27 september spelen maar liefst 7 ATC-ploegen hun eerste thuiswedstrijd. Na de wedstrijden van ATC 1 & ATC 2 (opworp 11u00) bieden wij aan alle supporters een aperitief aan tegen
een democratische prijs. Een reden te meer om onze ploegen te komen aanmoedigen.
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BEKERWEEKEND
13/9

11u00

DVC ATC 2 - Bevo Roeselare (1/32 Finales)

13/9

09u30

DVC ATC Kadetten (C-jeugd) - VC Dentergem (1/32 Finales)

13/9

11u00

DVC ATC Miniemen (D-jeugd) - Sportiva Langemark (1/32 Finales)

Kruis deze data alvast in jullie agenda aan.

Voorrondes :

weekend 5/6 september 2009

1/32 Finales:

weekend 12/13 september 2009

1/16 Finales : weekend 24/25 oktober 2009

ALLE SUPPORTERS OP POST

Onze andere ploegen komen later in actie.

1//8 Finales :

weekend 28/29 november 2009

Kwartfinales :

weekend 23/24 januari 2010

Halve Finale :

zaterdag 27 februari 2010

Finales :

PAASWEEKEND 2010

MEER SLAAPPLEZIER VOOR ONZE CLUBKAS
Op donderdag 22 oktober om 19u30 nodigen wij jullie allemaal uit op onze 2e slaapcomfortavond. Het
bedrijf “Confort Plan” stelt in de bar van de Schelp haar producten voor meer slaapplezier
(matrassen, kussens, schaapvellen, dekens, …) voor.
Deze avond is ZONDER AANKOOPVERPLICHTING. Uw aanwezigheid stelt ons ruim tevreden. Iedere aanwezige ontvangt trouwens ook een geschenkje.
Confort Plan betaalt uw aanwezigheid in CASH uit. Vanaf 10 koppels ontvangen wij 75 €, vanaf 20
koppels is dit al 125 €,…
Wij hopen iedereen (ouders, vrienden, familie, geburen,…) in grote getale te mogen begroeten. Koppels zijn naar eigen keuze en goesting te vormen. Deze keer hebt u dus een geldig excuus om met
uw zelfgekozen matraslief “vreemd” te gaan.
Wij kijken alvast nieuwsgierig naar de samenstelling van de koppels uit.

SPORT LAUWERS
Iedere speelster ontving een bon van Sport Lauwers in Lauwe. Daarmee ontvang je bij aankoop van
een paar volleybalschoenen 20% korting. DOEN ! Mocht iemand nog geen bon ontvangen hebben,
laat het ons weten.

OVERLIJDEN
Eind augustus overleed op 83-jarige leeftijd Norbert Dekyvere, schoonvader van onze schatbewaarster Gerda Santy. Wij wensen Gerda en haar familie veel sterkte.
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HOE WORD IK SCHEIDSRECHTER ?
De Scheidsrechterscommissie van het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond (KWVBV) is permanent op zoek naar nieuwe scheidsrechters om de snel groeiende enthousiaste groep nog verder aan te vullen.
De opleiding voor scheidsrechter is kosteloos en verloopt als volgt :
Kandidaten dienen de minimumleeftijd te hebben van 15 jaar of binnenkort 15 jaar te worden.
Aansluiting bij een West-Vlaamse club is nodig.
De eerste opleiding bestaat uit één volledige dag die doorgaat bij de start van het seizoen of tijdens de Kerstperiode.
Tijdens deze dag worden de kandidaten ingewijd in de administratieve aspecten (spelregels en
reglementen) en kunnen zij reeds proeven van een eerste ervaring op een jeugdtornooi ter
plaatse.
Wie deze dag heeft meegemaakt kan al direct starten in de officiële (jeugd)competitie.
Gedurende minstens vijf wedstrijden wordt de nieuwe kandidaat persoonlijk begeleid door een
ervaren lid van onze commissie die hem/haar met raad en daad bijstaat. Is een langere assistentie noodzakelijk vormt dit geen enkel probleem.
De aanduidingen houden rekening met de verplaatsingsmogelijkheden van de nieuwe scheidsrechter, met zijn andere activiteiten (bv spelen) en met het gewenste aanduidingsritme.
Kosten voor kledij zijn het eerste seizoen zeer beperkt (officiële polo : ca 25,00 EUR).
Vergoedingen voor de scheidsrechters :
jeugd : 20,00 EUR + 0,25 EUR/km
seniors

30,00 EUR + 0,25 EUR/km

Gratis toegang op een groot aantal wedstrijden.
Meer info : willy.scherrens@skynet.be. 050- 50.08.24 (’s avonds)
Gelieve ook Bruno Stragier in te lichten.

IK BEN SCHEIDSRECHTER
Dunya Piepers, spelend bij de scholieren, heeft op zondag 30/8 de bovenstaande cursus gevolgd.
Dunya mocht in Moorsele de theorie in de praktijk testen door reeds een eerste wedstrijd op het
tornooi te mogen leiden. Met succes want Dunya zal in de loop van deze competitie voor meer wedstrijden aangeduid worden. Wij wensen Dunya veel succes.

WK VOLLEYBAL THAILAND
Delfien Brugman, zus van Steffie, behaalde deze zomer met de nationale Damesploeg een bronzen
medaille op het WK in Thailand.
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AGENDA
10 SEPTEMBER

INFO VERGADERING

12-13 SEPTEMBER

1E RONDES BEKERCOMPETITIE

19-20 SEPTEMBER

START NIEUWE COMPETITIE

25 SEPTEMBER

WIJNPROEFAVOND

27 SEPTEMBER

APERITIEF BIJ 1E THUISWEDSTRIJD

22 OKTOBER

SLAAPCOMFORT VOOR ONZE CLUBKAS

20 NOVEMBER

KAAS-EN WIJNAVOND

30 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE

13-14 FEBRUARI

VALENTIJN ONTBIJTACTIE

TERUGGAVE LIDGELD ZIEKENFONDS
Velen hebben hun lidgeld reeds betaald. Wie dit nog niet deed, vragen wij om dit zo vlug mogelijk te
doen. Alle ziekenfondsen zorgen ervoor dat je een deel van het lidgeld kunt recupereren. Je downloadt op de website van je ziekenfonds het formulier. Wij plaatsen er dan onze stempel op. Daarna
bezorg je dit formulier terug aan je ziekenfonds. Alle verdere info op de website van je ziekenfonds.

VOLLEYSPROKKELS
Fien Vansevenant en Emma Lernout trokken deze zomer op volleybalkamp in Italië. Daar
mochten ze op de foto met Claudio Ghewer, trainer van onze nationale herenploeg. Het
moet Claudio erg bevallen zijn want hij gaf hen prompt een training.

Ook supporteren kan gevaarlijk zijn. Edith trok met Freddy Delepierre naar de oefenwedstrijd van ATC 2 in Moorsele. In de bar kreeg ze een barkruk op haar voet. Een meisje liep
met haar sporttas een barkruk omver. Edith zit nu met haar voet in het gips en is een
tijdje buiten strijd. Het meisje riskeert een maandenlange schorsing…

Eva Verboven keert terug bij ATC. Ze zal Bernard Deconinck bijstaan bij het coachen van
de wedstrijden van de Scholieren Regionaal. Bernard is er “onderste VERBOVEN” van...

DANK AAN
Autohandel Rubbens, Beechin’s & Texim Co S.A., Beyls Bouwstoffen, Bierhuis De Mythe,
Carrosserie Beyls, Delaere Systems, Delmotte Frank, Devadder Gevelrenovatie BVBA, Frituur Michel, Kennes Yves, Martens Pascal BVBA, Moerkerke Vloerwerken, TV Paleis, Travel Mart, Valcke Rik, Vanneste Natuursteen
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TRAININGEN

TRAININGEN 2009-2010
2009/2010

Ma

Di

ATC1
ATC2

Do

19u00-20u30
19u00-20u30

Vr
19u00-20u30
19u00-20u30

Scholieren
Prov & Reg C
Kadetten
Prov + Reg D

Wo

19u00-20u30

19u00-20u30

17u30-19u00

17u45-19u00
(Vlaschaard)

Miniemen Prov

17u30-19u00

17u30-19u00

Miniemen
Reg D

17u30-19u00

17u30-19u00

Miniemen
Reg E

17u30-19u00

16u00-17u30

PréPré-Miniemen

17u30-19u00

13u30-14u45

16u00-17u30

14u45-16u00

16u15-17u30

Wevelgemse
Volley School

TE KOOP
Wij verkopen onze “oude” witte volleyballen aan 5 euro/stuk. Deze volleyballen zijn nog in goede staat. Wie graag zo’n bal zou hebben, stuurt
een mail naar stragierbruno@hotmail.com
Nieuwe kniebeschermers zijn aan een democratische prijs te koop in
de bar van “De Schelp”. Voor een paar TRACE II kniebeschermers
betaal je slechts 30 € ipv 39 € in de winkel.
Ook een volleyshort ERIMA is te koop aan 15 € ipv 22 € in de winkel.

VOLLEYBALRAPPORT
In de Krant van West-Vlaanderen van 11 september zit een volleybalspecial waarin ook ATC
zal voorgesteld worden. Net als vorig seizoen geven trainers van alle Provinciale reeksen punten aan de spelers. Daarnaast kan onze club een Sportbonus van 2500€ binnenhalen. Daarvoor geven journalisten aan alle Westvlaamse sportclubs punten. Alles is te volgen via de
Krant van West-Vlaanderen.
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REGLEMENTSWIJZIGING
Dit seizoen zijn nieuwe regels van toepassing ivm het aanraken van het net en zich op het
speelveld van de tegenstander begeven.
We zochten op het internet en raadpleegden scheidsrechters om toch enige duidelijkheid te
scheppen. Veel zal afhangen van de interpretatie van de scheidsrechter.

INDRINGEN ONDER HET NET
“Het is toegelaten onder het net in de ruimte (niet het speelveld) in te dringen, zolang dit de tegenstander niet hindert. Het is toegelaten het kamp (speelveld) van de tegenstander met de voet(en)
aan te raken, op voorwaarde dat er minstens een gedeelte van de voet(en) in contact blijft met de
middellijn of zich boven de middellijn bevindt.
Het is toegelaten het kamp van de tegenstander aan te raken met gelijk welk deel van het lichaam
hoger dan de voeten, op voorwaarde dat dit het spel van de tegenstander niet hindert.”

CONTACT MET HET NET
“De aanraking van het net is geen fout, tenzij dit het spel hindert. De spelers mogen de paal, de
koorden of gelijk welk voorwerp aan de buitenkant van de antenne - met inbegrip van het net zelf–
aanraken, op voorwaarde dat dit het spel niet hindert.”
“Een speler hindert het spel als :
* de bovenste band van het net of de bovenste 80 cm van de antenne aan te raken tijdens
zijn/haar actie om de bal te spelen ;
* te steunen op het net, gelijktijdig als de bal gespeeld wordt ;
* wanneer een voordeel ten opzichte van de tegenstander gemaakt wordt ;
* acties worden genomen die de legitieme poging om een bal te spelen, door te
tegenstander te hinderen”

Zoal u leest speelt de interpretatie en de inschatting van de scheidsrechter een belangrijke rol.

MEXICAANSE GRIEP
Van de Volleybalbond ontvingen wij volgende raadgeving ivm de Mexicaanse Griep.
“Om mogelijke besmetting met het Mexicaanse griepvirus tot een minimum te
beperken raadt de commissie Promotie & Media van het KWVBV alle speelsters en
spelers aan om voorlopig NIET MEER uit de gemeenschappelijke drinkfles te drinken, maar zelf een drinkbus mee te brengen en die eventueel te vullen van een pas
geopende grote plastieken fles water.
Vooral tijdens de wedstrijden wordt een gemeenschappelijke fles gebruikt. Diegene
die het wil kan eerst zijn persoonlijk klein flesje of drinkbus vullen alvorens de 1,5 l.
fles verder gebruikt wordt.
Wij hopen dat iedereen de reeds bestaande beschermingsmaatregelen respecteert.”

