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2 sept 2022

• de TC
• Fluiten en Zaalwacht 

• de materiaalcommissie
• de kledingcommissie
• de oud-papier coördinator
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door Ronald
door Jeffrey, Huub en 
Marloes
door Lars
door Inge
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door Marije
door Jacqueline
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Technische Commissie 

door: 
Ronald Teunis
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Coördinatoren 
• Aanspreekpunt voor alle volleybal technische zaken, sturing geven aan uitvoering technisch 

beleid

• Heren (voorlopig): 
• Maarten Schilpzand – heren 1, 2, 3
• Els Spanjers – heren 4, 5, 6, 7
• + vacature

• Dames (voorlopig)
• Ernst Jansen – dames 1 (Niek Ruiter neemt tijdelijk waar)
• Henri Sellies – dames 2,3,4
• Yanni Roesink – dames 5,6,9,12
• Marc Diekerhof – dames 6,7,8
• Laurie Eikema – dames 10,11 + instroomgroep

• Recreanten:
• Cor Schaaf

• Noortje is (naast coördinator) aanspreekpunt voor jeugd spelend in seniorenlijn

• Zitvolleybal (voorlopig):
• Marc de Haan

Op de website: 

https://www.vv-
avior.nl/welkom-bij-
avior/commissies/
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Jaarplanning teamindeling

• December/Januari - Fase 1: Ontvangst pre-advies jeugd + 1e inventarisatie 
teams

• Februari – Fase 2: Vervolginventarisatie + verkennende beeldvorming 
teamindeling

• Maart/April – Fase 3: Concretiseren concept teamindeling + meetrainers

• Mei – Fase 4: Communiceren conceptteamindeling + meetrainers

• Augustus – Fase 5: Definitieve teamindelingen + meetrainers
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Jaarplanning Trainingen

• Herfstvakantie – wel training
• Kerstvakantie – geen training (behalve NOJK)
• Voorjaarsvakantie – wel training
• Meivakantie (1 week) – geen training

• Na meivakanttie: nieuwe teams
• Einde training

• Prestatielijn: tot aan zomervakantie
• Wedstrijdlijn/recreanten/zitvolley: inlooptrainingen tot aan de zomervakantie
• Mei: inventarisatie behoefte aan bovenstaand

• Zomervakantie 
• Wedstrijdlijn, recreanten, zitvolley begint na de zomervakantie
• Prestatielijn 14 dagen eerder
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Overig

• Benutten zaalruimte
• Als team instemt om te trainen; dan ook commitment
• Bij geen gebruik zaal. Svp zo vroeg mogelijk afzeggen. Dit ivm hoge kosten 

leegstand. Geef dit door aan je coordinator. 

• Wedstrijden verzetten
• Voorkom zoveel mogelijk
• ‘ rouw en trouw’
• Zoveel mogelijk proberen op te lossen met invallen
• Verzetten via Ingeborg Mentink: seniorentc@vv-avior.nl
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Fluiten
inhoudelijke regels
Zaalwacht / DWF

door: 
Marloes Brinkhof
Ria Pol
Jeffrey Barneveld
Huub Fränzel
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Fluiten

• Fluiten op het niveau wat je speelt en lager
• Fluiten wordt zoveel mogelijk naar wens ingepland (spreek ons aan als je hier

vragen over hebt)

• Fluiten komt neer op 6-10 wedstrijden per helft
• Begeleiding A-jeugd (Huub)

• Ondersteuning fluiten; mail naar scheidsrechters@vv-avior.nl

• Scheidsrechterscafé ? (Huub)

• Vragen en/of klachten; mail naar scheidrechters@vv-avior.nl
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Opleidingen tot official

Spelregelbewijs (t/m 3e klasse) – code V6
• Ga naar https://www.volleybalmasterz.nl/
• Log in via jouw volleybal.nl account. Als je die nog niet hebt, zul je die 

eerst moeten aanmaken.
• De site bevat veel uitleg over spelregels en je kunt zo veel oefenen als je 

wilt.
• Je kunt tijdens het maken van de toets ook het spelregelboekje (als PDF) 

er bij pakken en spelregels opzoeken! Vooraf bekijken is beter.

• https://sportplezier.nl/media/1031/spelregelboekje_volleybal.pdf
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Opleidingen tot official

Vaardigheidstraining (1e en 2e klasse) – code V4
• Heb je het spelregelbewijs gehaald dan kun je ook meedoen met een vaardigheidstraining. 

Geef je zelf (of het hele team) op door een e-mail te sturen naar: scheidsrechters@vv-
avior.nl

• Wacht op een uitnodiging of organiseer zelf een oefenwedstrijd waar de 
vaardigheidstraining gegeven kan worden.

• De vaardigheidstraining houdt het volgende in:
1. Een half uur voor het inspelen starten we met een introductie.
2. Warming up + inslaan.
3. Je fluit (een deel  van) de wedstrijd en krijgt directe feedback. Aan een vaardigheidstraining 

kunnen maximaal 6 mensen mee doen.
4. Na de training een korte afsluiting met het tekenen van de presentielijst.
5. Wil je meer begeleiding (bijv. tijdens de 1e wedstrijd) dan kun je dat direct aanvragen.
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Opleidingen tot official
VS3-opleiding (promotieklasse/3e divisie) – code R1 t/m R3

• Scheidsrechter die interesse hebben om hoger te fluiten kunnen contact met ons opnemen via: 
scheidsrechters@vv-avior.nl

• Je fluit in de regio waarbij je zelf kunt aangeven hoeveel en binnen welke afstand. Je hebt ook de 
keuze om alleen in eigen hal te gaan fluiten.

• Er is vanuit Avior een extra vergoeding per wedstrijd (in Deventer €10, buiten Deventer €20)

Module 2e scheidsrechter (o.a. voor promotieklasse heren).

• Elk team dat zelf speelt in de regio of hoger dient minimaal 2 scheidsrechters te hebben die als

2e scheidsrechter in de promotieklasse mogen fluiten.

• Hiervoor moet deze scheidsrechter een code R1-R3 hebben of de Module 2e scheidsrechter te 
hebben gedaan. Meer info via: scheidsrechters@vv-avior.nl
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Taken fluiten

• Belangrijk: op tijd aanwezig. Dat betekent dat je 45 minuten voor het 
starten van de wedstrijd aanwezig bent bij het wedstrijdsecretariaat (= 
zaalwacht)

• Melden bij het wedstrijdsectariaat/zaalwacht en meenemen van 
wedstrijdbal, tablet, handfluit en papieren wedstrijdformulier

• DWF controleren en waar nodig aanvoerders bij betrekken
• Nameten van het net
• Wedstrijd fluiten
• Uitslag wedstrijd in DWF invoeren en versturen 
• Afmelden bij het wedstrijdsecretariaat en inleveren (zie bullet 2). Eventueel 

mag het worden overgedragen naar de volgende scheidsrechter. Meld dit 
dan bij het wedstrijdsecretariaat
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Spelregelwijzigingen
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Graag aandacht hiervoor 
vanuit het Avior-team zelf !!!!



Zaalwacht

• Belangrijk is om op tijd de zaalwacht op te starten
• Opzetten wedstrijdsecretariaat op de tribune. Elk team meldt zich

daar
• De zaalwacht hoeft NIET de volleybalvelden op te zetten voor de eerste

ronde. Dat doen de teams zelf. De teams ruimen na de laatste wedstrijden de 
velden ook weer op. 

• Bord wedstrijdsecretariaat klaarzetten (geeft zichtbaarheid aan alle teams)

• Uitleg DWF (thuisteams doen dit al thuis)

• Aanspreekpunt tijdens de wedstrijden (zorg dat je in de buurt blijft van het 
wedstrijdsecretariaat)

• Informatie over zaalwacht: https://vv-avior.nl/zaalwacht/
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Taken zaalwacht

• Voorspoedig verlopen wedstrijden
• Aanspreekpunt bij vragen en/of calamiteiten (zorg dat je in de buurt bent van 

het wedstrijdsecretariaat (=zaalwacht)

• Eventueel helpen bij blessures
• Vooruitwerken wedstrijdformulieren
• DWF controleren (of de uitslag is verwerkt)

• Meer info over DWF is te vinden op: 
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/digitaal-
wedstrijd-formulier/

• Je kunt inloggen op: dwf.nevobo.nl
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Taken zaalwacht – laatste ronde

• Controleren of alle DWF’s zijn verstuurd
• Opruimen wedstrijdsecretariaat (tablets uitzetten en aan de oplader hangen, laptop 

uitzetten, materialen opruimen in de daarvoor bestemde bakken en alles opruimen in de kast)

• Controleren of alle velden zijn opgeruimd. Eventueel betreffende team terug 
roepen om het op te ruimen. Zorgen dat al het afval weg is en gevonden 
voorwerpen in de mand leggen. Soms mogen de velden blijven staan, dit 
navragen bij de beheerder

• Melden als de wedstrijdformulieren bijna op zijn (mail naar wedstrijdsecretariaat@vv-
avior.nl)

• Zorgen dat de 5 wedstrijdballen in de wedstrijdtas zitten. Dit is een eis, eerder 
kan je niet naar huis! Niet compleet is niet kunnen starten de volgende keer

• Afsluiten van het kantoor en de kast
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Vragen?

• Definitieve wijzigingen qua datum, tijd etc. worden niet meer 
gemaild. Die kunnen jullie zien in de app van Nevobo. Bekijk deze de 
dag voor je wedstrijd om de laatste wijzigingen te zien. Is op de dag 
zelf een wijziging, dan krijgen jullie die van ons door
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Materialen 
Seizoen 2022-2023

door Lars van Heijningen 
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• Bijna klaar met inrichten van het materialenhok in de Scheg.  
• Elk veld in De Scheg heeft eigen kar  met 18ballen. Elk veld een eigen net. 

Controleer eigen kar op inhoud! Aan het einde van de training. 
• Voor wat betreft zalen in Schalkhaar, De Kuip en De Kroon: loopt nog. 
• Er worden geen ballentassen uitgegeven per team. Op de website van 

Nevobo kan je zien of er ballen voor uitspelende team: 
https://www.nevobo.nl/cms/download/7550/Overzicht%20per%2025-10-
2021%20-%20Inspeelballen%20voor%20bezoekende%20teams.pdf
• Er zijn ballentassen beschikbaar in De Scheg om mee te nemen naar een 

uit-wedstrijd. Graag na de wedstrijd terugbrengen naar materialenhok. 
• Zijn er vragen over materialen, zijn zaken stuk, meld dit dan via de mail 

materiaal@vv-avior.nl

Klik voor Meer informatie! 
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Kledingcommissie
Seizoen 2022 / 2023

door Inge Dierselhuis
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Kledingcommissie
• Op dit moment druk om de kledingtassen te vullen. Nog een 

hele puzzel: juiste aantal, juiste maten, geen dubbele 
nummers.

• Via de auto-aanvoerder ontvangen leden een link om de juiste 
maat in te vullen voor de kleding. GRAAG DOEN. Helpt de 
kledingcommissie om de tas te vullen

• 9 september is avond om kleding op te halen. Teams zijn op de 
hoogte

• 16 september is de ruil-avond. Graag vooraf mailen naar de 
kledingcommissie wat de  wensen zijn. 

• kledingcommissie@vv-avior.nl
• Webshop staat nog steeds open!! Gaat 7 september dicht!! 

https://aviorshop.onesportswear.nl
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Oud papier 
Seizoen 2022 / 2023

door Saskia Theizen
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q Élke 1e zaterdag van de maand (ook in de zomer!!)

q De planning loopt van oktober 2022 tot en met september 2023.                                                    
Wordt gecommuniceerd via de autoaanvoerder. Is ruim van te voren gepland 
(wedstrijdplanning moet wel bekend zijn). Als het echt niet lukt om iemand te vinden 
binnen je team: regel zelf iemand anders en geef dit door!

q Teamtaak: verplicht voor alle competitie spelende leden, ook de recreantenteams.

q 2 vrachtwagens met elk een chauffeur van Circulus Berkel en 3 vrijwilligers van Avior.

q Ophaal gebied: Vertrek vanaf de Scheg, verzamelen in de kantine van Avior.
q Aanwezig in de kantine vd Scheg: tussen 7.45 – 7.55 uur ivm voorbereiding
q Vertrek vanaf de Scheg: 8.00 uur
q Duurt tot ca 12.30 – 13.00 uur

q Evt veiligheidsinstructie van de coördinator (wanneer je deze nog niet hebt gehad)

q Schoenen, hesjes en handschoenen (regelt Avior), lange broek verplicht

q oudpapier@vv-avior.nl 24
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Ophaalgebied



barcommissie
Seizoen 2022 / 2023

door Marije Rothengatter
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Barcommissie 
Barchefs
• De kantine is gedurende het seizoen 6 dagen per week open.
• Hiervoor zoeken we barchefs.  Moet Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Als er niemand 

aanwezig is met IVA, dan mag de bar niet open. Dan staat de horecavergunning op het spel. Als je 
volleybaltraining hebt, dan is het fijn als de bar open kan, ook voor de omzet voor de vereniging. Graag 
per team 1 of 2 personen het IVA halen, zodat dan de bar open kan.  Voor meer informatie: bar@vv-
avior.nl

• www.nocnsf.nl/iva
• Dit is een e-learning van 1a2 uur, met afsluitende toets. Niet moeilijk! Je ontvangt een certificaat. 

Doorgeven aan Guido en Marije. Zij beheren de certificaten. 
• Barchef sluit ook af. Verantwoordelijke taak. Kunnen we nog een keer samen doen. Laat maar weten
• Je plant zelf je diensten als barchef. Je wordt niet ingedeeld. 

Bardienst
• Dit is een teamtaak. Gedurende het volleybalseizoen, ca 10 bardiensten per team. Onder 

verantwoordelijkheid van een barchef. Wordt doorgegeven via de auto-aanvoerder.
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vrijwilligerscommissie
Seizoen 2022 / 2023

door Jacqueline Boerkamp
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Vrijwilligerscommissie

• Nieuwe commissie
• O.a. om het vrijwilligerswerk bij Avior wat beter te stroomlijnen. 

Vraag en aanbod wat beter bij elkaar te brengen 
• Nu aan het onderzoeken hoe de verschillende commissies te werk 

gaan. 
• Volgend jaar wat meer op de rit
• Wil je zelf wat meer actief worden binnen de vereniging, buiten de 

teamtaken om? Maar je weet nog niet goed wat: 
• vrijwilligers@vv-avior.nl
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