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2016 - Jaarverslag van de vereniging 
 
 
 

Secretaris-generaal 

 
2016 werd gekenmerkt door volgende activiteiten : 
 
- Opstellen van het beleidsplan 2017-2020 dat kadert in het nieuwe decreet van de Vlaamse Overheid 
- Denkpistes en implementaties i.v.m. de structuur van de federatie die kaderen in de richtlijnen over 

goed bestuur vervat in de code Muyters 
- Het nodige voorbereidingswerk om de implementatie van het nieuwe logo mogelijk te maken 
- De juridische hervorming werd ingevoerd en opgevolgd 
- Invoering van het rijksregisternummer als element van de ledendatabase zodat we een uniek nummer 

hebben voor ledenregistratie en rapportering.  
- Bestuurders uit het DB volgen actief de commissiewerking 
- Communicatie en propaganda: aansturing vanuit VVB met medewerking van de provinciale 

verantwoordelijken 
- Aanpassing competitie-en scheidsrechtersprogramma’s zodat ook de provincies hiervan efficiënt 

gebruik kunnen maken 
 
Door de positieve samenwerking zorgde het personeel dat de dagdagelijkse werking vlot en efficiënt 
verloopt. Secretariaatstaken (administratieve en financiële), ondersteuning van commissiewerking, 
administratie van nationale beach, opmaak Volleymagazine en Info Nota, up to date houden van website, 
clubondersteuning, administratie en activiteiten van Topvolley en Topsportschool, werden op een 
correcte en stipte manier uitgevoerd. 
 
Hiervoor wil ik iedereen van harte danken: in het bijzonder het personeel en technische staf, maar ook 
alle vrijwilligers die hier dagelijks werkzaam zijn verdienen onze speciale dank te krijgen, want zonder 
hen zou het niet lukken. Ook de werking van het EVC wil ik hierbij vermelden.  
 
De verschillende verantwoordelijken namen deel aan de vergaderingen van DB VVB, RvB VVB, RvB 
KBVBV, Topsportcommissie, Overleg met EVC en Liga die op de vastgestelde tijdstippen werden 
gehouden en de verslagen werden gemaakt en verdeeld zoals vastgelegd. 
 
Wij danken van harte onze subsidiërende partners die onze werking ondersteunen en mogelijk maken. 
 
Hieronder enkele cijfers: 
- competitieve leden: 
  nieuwe leden + heraansluitingen 10.053 
- recreatieve leden: 
  nieuwe leden + heraansluitingen 1.669 
- beach aansluitingen: 6 
- G-sporter:        12 
   11.740 
 
- afgeleverde coachlicenties 714 
- bestuurswijzigingen     413 
   1.127 
 
- sportongevallen: 
  leden 1.554 
  sportpromotioneel      84 
   1.638 
 
- schrappingen 4.931 
- schrappingen (2° periode)     86 
   5.117 
 
- vrijheidsaanvragen decreet 1.520 
- transfers in onderling akkoord 1.708 
- vrijzetten recreatieve leden     614 
   3.842 
 
- clubontslagen 1 
- afsplitsingen 1 
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- naamwijzigingen clubs 8 
- samensmeltingen clubs 6 
- oprichting nieuwe club 3 
- inactiviteit clubs/sectie     4 
   23 
 
Een overzichtelijke tabel maakt ons de evolutie van ons ledenbestand op 31/12/2016 t.o.v. 31/12/2015 
duidelijk: 
 

 Heren Dames Recreatie Niet-speler Totalen  

 - 16 j. + 16 j. - 16 j. + 16 j. Heren Dames Heren Dames  

Antwerpen - 26 - 26 132 - 3 21 102 - 1 8 207 

Limburg 4 17 89 11 2 - 14 - 24 - 3 82 

O.-Vlaanderen 79 0 26 46 217 258 7 44 677 

Vl. - Brabant - 42 6 46 51 4 34 13 19 131 

W.-Vlaanderen - 47 - 67 203 - 35 -7 84 30 57 218 

TSV 6 1 0 4 0 0 - 1 - 2 8 

Totalen  - 26 - 69 496 74 237 464 24 123 1323 

 
Hieruit leiden wij af dat er op 31/12/2016 in totaal 1323 meer leden zijn dan op 31/12/2015: 475 
competitiespelers meer, 147 niet-spelers meer en 701 recreatieve leden meer. Sommige recreatieve 
leden sloten als niet-speler aan om in hun club een officiële functie te kunnen uitoefenen. 
Concrete cijfers: 
 totaal ledenaantal op 31/12/2016: 47.334 (33.833 competitiespelers, 6.913 niet-spelers en 6.588 recreatie) 
 totaal ledenaantal op 31/12/2015: 46.011 (33.358 competitiespelers, 6.766 niet-spelers en 5.887 recreatie) 
 totaal aantal individuele leden op 31/12/2016: 46 - op 31/12/2015: 50 (4 leden minder) 
 
Willy Corbeel Karin Verlinden 
Secretaris-generaal Administratief Coördinator 
 
 

Sporttechnisch Coördinator 

 
Basisopdrachten: 
 
Basisopdracht 1: Organiseren van competitieve sportbeoefening (BO 1) 
 
1. Het beoogde objectief, namelijk competitie op elk niveau en in elke provincie is bereikt. De verdeling 

heren en dames seniorteams is volledig normaal: 
 

Niveau Mannenteams Vrouwenteams 

KBVBV/VVB 96 74 

Antwerpen 60 60 

Limburg 36 100 

Oost Vlaanderen 34 68 

Vlaams Brabant 58 78 

West Vlaanderen 37 97 

Totaal 321 477 

 
2. De verdeling jongens en meisjesteams is in het voordeel van de meisjesteams (1/2 meer teams) en 

de verdere evolutie moet hier opgevolgd worden. 

Niveau Jongensteams Meisjesteams 

VVB 63 85 

Antwerpen 48 120 

Limburg 67 226 

Oost Vlaanderen 103 179 

Vlaams Brabant 198 414 

West Vlaanderen 83 227 

Totaal 562 1251 
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3. Binnen de bestaande Jeugdcommissie werd er gewerkt aan de verdere uitbouw en promotie van: 
a. Vlaamse Jeugd Champions League 

Afdeling Jongens Meisjes 

U19 6 9 

U17 10 19 

U15 13 13 

U13 9 10 

Totaal 38 51 

 
b. de wedstrijdvorm 2-2.  

Niveau Jongensteams Meisjesteams 

U11 5 5 

U9 5 5 

Totaal 10 10 

 

Antwerpen  

teams 2-2 22 J 67 M 

Limburg  

competitie 2-2 197 

Oost-Vlaanderen  

Competitie 2.b 16 J 16 M 

Competitie 2-0 10 J 11 M 

Vlaams-Brabant  

U11 gemengd 20 

West-Vlaanderen  

U11 6 8 

1° fase gemengd  

U11 1° fase 2.B 48 

U11 1° fase 2.0 68 

2° fase gemengd  

U11 2° fase 2.B 53 

U11 2° fase 2.0 65 

 
4. a. Overzicht van de activiteiten  

Inrichten van KBVBV competitie mannen en vrouwen 
Inrichten van KBVBV beker seniors mannen en vrouwen 
Inrichten competitie VVB reeksen mannen en vrouwen 
Inrichten van Vlaamse Beker voor mannen en vrouwen 
Inrichten van VVB seniors eindronden mannen en vrouwen 
Inrichten Provinciale competitie mannen en vrouwen 
Inrichten Provinciale Beker voor mannen en vrouwen 
Inrichten van Provinciale Eindronden 
Inrichten van KBKBV (Belgium) Beach mannen en vrouwen 
Inrichten Vlaamse Beach competitie seniors 
Inrichten provinciale Beach competitie seniors 
Inrichten provinciale Beach competitie juniors 
Vergaderingen Competitiecommissie 

 
b. Een aangepaste competitie werd georganiseerd:  

Inrichten van KBVBV-jeugdeindronden jongens en meisjes 
Inrichten Vlaamse Jeugdbeker voor jongens en meisjes 
Inrichten Vlaamse Jeugd Champions League voor jongens en meisjes 
Inrichten van VVB-jeugdeindronden jongens en meisjes 
Inrichten (provinciale) Jeugdcompetities jongens en meisjes 
Inrichten (provinciale) Jeugdbekercompetities jongens en meisjes 
Inrichten Provinciale Jeugdeindronden  
Inrichten Provinciale Beach jeugdcompetitie 
Inrichten Jeugdbeachtornooien 
Inrichten IPJOT opleidingstornooien 
Inrichten VIS opleidingstornooien 
Vergaderingen Jeugdcommissie 
 

c. Er werden aangepaste jeugdreglementen opgesteld en gepubliceerd voor IPJOT, 
jeugdcompetitie, jeugdeindronden en jeugdbeach 
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Basisopdracht 2: Organiseren van recreatieve sportbeoefening (BO 2) 
 
Zie verslag van de Sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening 
 
 
Basisopdracht 3: Organiseren van kaderopleiding en bijscholing (BO 3) 
 
De federatie heeft geopteerd voor een fulltime DSKO (directeur sportkaderopleidingen) vanaf 01/10/2013: 
Brecht Van Kerckhove 
 
1. BELEID & OPVOLGING OPLEIDINGSPLAN 

1.1. Denkcelvergaderingen 

 Datum Locatie Aantal aanwezigen  
(+ %) 

1 10/05/2016 Agentschap Sport Vlaanderen – Hoofdbestuur 6/11 (54,5%) 

2 22/11/2016 Agentschap Sport Vlaanderen – Hoofdbestuur 8/11 (72,7%) 

 
1.2. Werkvergaderingen  

# Datum Locatie Thema # Deelnemers 

1 9/01 EVC Jeugdtrainers en opvolging 5 

2 8/01 EVC Alternatieve opleiding Volleyouder  4 

3 25/01 Brussel Screening Trainer B 4 

4 19/02 EVC Visie Trainer A 2 

5 22/02 EVC INI opleiding Zaventem 2 

6 1/03 EVC Implementatie Leerlijn met topsportschool 7 

7 21/03 EVC Website start2volley 2 

8 11/04 EVC Website start2volley 5 

9 10/05 Brussel Denkcel 8 

10 17/05 Brussel Remediering screeningen 3 

11 2/06 Torhout INI opleiding Torhout 2 

12 15/06 Gent INI opleiding Gent 2 

13 16/06 Beerse INI docenten overlopen inhoud 2 

14 2/08 EVC INI opleidngen 2017 4 

15 5/08 Maaseik Bijscholing zomersymposium 3 

16 15/08 EVC INSTR B opleidingen 2017 2 

17 1/09 Wetteren Website start2volley 2 

18 5/09 Leuven INI docenten overlopen inhoud 2 

19 11/10 Leuven Website start2volley 2 

20 31/10 EVC Leerlijn koppelen aan beelden 2 

 
1.3. Stand van zaken screening en remediëring 

Opleidings- 
niveau 

Opleidings- 
stramien 

Info 
moment 

Screening Remediëring 
OS 

Herwerking cursusteksten 

Initiator Initiator 
Volleybal 

OK OK OK M2: ok 
M3: to do (versie 04/2011) 
M4: ok (geen teksten) 

Instructeur B Instructeur B 
Volleybal 

OK OK OK M2: Okt 16 – febr 17 
M3: Okt 16 – febr 17 
M4: Okt 16 – febr 17) 

Trainer B Trainer B 
Volleybal 

To do To do ok M2: jan 17- maart 17 
M3: jan 17- maart 17 
M4: jan 17- maart 17 

Trainer A Trainer A 
Volleybal 

To do To do ok M2: visie juni 17 
M3: visie juni 17) 
M4: visie juni 17 

 
Ondernomen acties (link met de screening/remediëring van de opleidingsstramienen/ 
cursusteksten): 
 Werkgroep voor de invulling van Trainer B en Instructeur B 
 Auteurs voor het schrijven van Instructeur B en Trainer B 
 Beachvolleybal werkgroep voor de invulling van een Trainer B BEACH 
 Initiator M3 is Kristof De Loose aan t herwerken 
 Nieuwe stagedocumenten voor bewegingsschool INI 
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1.4. Docenten 
Omwille van enkele nieuwe docenten die dringen moesten werden ingepast, werd geopteerd om met 
deze 3 docenten elk apart hun vakken door te nemen. 
Er werd geen algemene bijscholing voor docenten georganiseerd 

 
Ondernomen acties (werving nieuwe docenten?, Docentenbevraging,…) 
 Oprichten Facebookgroep voor docenten om makkelijker te communiceren rond in te vullen 

opleidingen 
 Opmaken dropbox met alle ppt’s om uniformiteit te vrijwaren 
 Aansturen van de nieuwe docenten voor hun 1ste lesopdrachten. 

 
1.5. Beleidsindicatoren unisportfederatie(s) 
Er werd vastgesteld dat het inderdaad geen optie is om 2 Trainers B te organiseren per jaar. Zeker 
nu de opleiding een 30-tal uren meer omvat. 
In 2017 zullen 3 Instructeur B opleidingen worden gepland 
De Opleiding INI in combinatie bleek niet haalbaar omwille van teveel uren in 1 week. 

 
2. ORGANISATIES 

2.1. Aantal module-activiteiten  
Het juiste aantal werd nog niet bezorgd door VTS 
Het Got Traject met 11 (ex-)topsporters verloopt goed. In april 17 start de trainer B opleiding. 

 
2.2. Doorstroom 
Met het vak opleidingsvisie van Volley Vlaanderen wordt er reeds bij de beginfase alle 
mogelijkheden besproken. 
Ook wordt bij het praktijk examen INITIATOR reeds gepolst naar de doorgroeiwensen van de 
trainers 

 
2.3. Promotie van de opleidingen 
Het facebook kanaal is een goed media om de info te verspreiden (1330 leden) 
Ook de site van Voltraweb zorgt steeds voor een goed bereik 
Op Start2volley komt de info van alle opleidingen + wat een opleiding inhoudt 

 
2.4. Bijscholingen 
In 2016 werden opnieuw 2 bijscholingen door Volley Vlaanderen georganiseerd 
Zomersymposium met Daniel Castellani (80 aanwezige trainers) 
Kerst Clinic met Marnix Acar (40 trainers) 
Eveneens werden 7 clinics erkend door Volley Vlaanderen georganiseerd door clubs (in totaal 204 
trainers)  

 
3. ALGEMENE CONCLUSIE 

3.1. Gevoerde promotie rond sportkaderopleiding (DSKO) 
Volley Trainers Platform (1330 leden) 
Vermelding van de opleidingen op Volley Vlaanderen site, Facebookpagina en VOLTRAWEB 
Website 17 februari 2017 online 
Positief evolutie met de opgemaakte opleidingstrajecten 
Jeugdconsulenten promoten mee de organisatie van lokale opleidingen 
Jeugdsportfonds als stimulans 
GOT opleiding voor topsporters van 2de categorie in de laatste fase 

 
3.2. Jaardoelstellingen behaald? (+ reden indien niet) (DSKO) 
S: Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbeterd? 

Invulling van de website voor trainers, spelers en ouders 
Beelden koppelen aan leerlijn 
Aanbod bijscholingen wordt groter 

W: Welke zwakke punten hebben we dit jaar verbeterd? 
Smashvolley clinics en demo’s op belangrijke wedstrijden 
Trainers geografisch in kaart gebracht en daarop het aanbod gebaseerd 

O: Welke opportuniteiten hebben we dit jaar getracht te benutten? 
Smashvolleybal als alternatieve vorm 
De goede flow van Yellow tigers en Red Dragons gebruiken om meer leden aan te werven. 
Bekerfinale en Internationale tornooien gebruiken ter promotie van opleidingen en ledenwerving. 

T: Welke bedreigingen hebben we getracht in te perken? 
Promotie rond trainers opleidingen 
Advies naar structuren in een club 
Advies naar leerplan invulling 
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4. Bijscholingen voor scheidsrechters 
Zie verslag van de scheidsrechterscommissie  

 
 

Basisopdracht 4: Begeleiding van de aangesloten sportclubs (BO 4) 
 
1. Overzicht van de begeleiding 
 1.1. Begeleiding inzake kwaliteitszorg 

 Publicatie ‘Infonota’. Verschijnt periodiek op de VVB-website. Clubbestuurders worden 
verwittigd via mailing.  

 Publicaties in de Provinciale Tijdschriften. Verschijnt op de website. Clubbestuurders worden 
verwittigd via mailing. 
- Provincie Antwerpen: “Dynamisch”  
- Provincie Limburg: “Volley Echo”  
- Provincie Oost Vlaanderen: “Time Out”  
- Provincie Vlaams Brabant: “Volley-Brabant”  
- Provincie West Vlaanderen: “De Westvolley”.  

 
 1.2. Begeleiding inzake sporttechnische werking 

1.2.1. Organiseren van clinics in de provincies 
o elke provincie organiseert 4 VIS-clinics 

provincie Data / deelnemers 
Antwerpen 17/4 74  28/5 65  23/10 56   

Limburg 11/01 56 22/02 30 19/09 45 14/11 42 

Oost-Vlaand 10/01 / 41 13/03 / 12 18/09 / 45 20/11 / 35 

Vlaams-Brab 22/02 / 41 12/09 / 49 10/10 / 65 28/11 / 32 

West-Vlaand 16/2 / 43 14/4 / 39 6/10 / 80  

o elke provincie organiseert 4 demotornooien 
provincie Data / deelnemers 

Antwerpen 20 tornooien / 1300 deelnemers 

Limburg 29/01 280 26/3 222 9/10 245 27/11 219 

Oost-Vlaand 21/02 / 154 17/04 / 193 16/10 / 206 04/12 / 179 

Vlaams-Brab 24-01 / 289 13-03 / 197 16-10 / 193 18-12 / 385 

West-Vlaand 28/2 / 246 17/4 / 277   

 
o Antwerpen: 

o 17/4 en 28/05: clinic Jos Rutten in Zoersel 78 en 67 deelnemers 
o Oost-Vlaanderen:  

o 27/09: dag Oost-Vlaamse trainer in Wetteren (60 deelnemers) 
o Vlaams-Brabant:  

o 07/11: Jeugdsymposium met 4 workshops in Vilvoorde - Stef Van den Broeck; Kris 
Eyckmans 

o West-Vlaanderen:  
o 27/05: clinic smashvolley in Zwevezele. Aantal deelnemers 73 

1.2.2. Publicatie via VVB-website: www.volleyvvb.be 
o promotie boeken (methodiek, oefenstof, beeldmateriaal, testing) 
o links naar provinciale websites, link naar website Topvolley 

 1.2.3. Provinciale websites:  
- competitie 
- jeugd (VIS, clinic, symposium, provinciale selecties, steunpunttrainingen, IPJOT, …) 
- varia (mededelingen, activiteiten, zoekertjes, EHBO, vrijwilligerswerk, …) 
- Limburg: competitie, jeugd (VIS, clinic, symposium, provinciale selecties, 

steunpunttrainingen, IPJOT) beleidsplan, clubactiviteiten, activiteitenagenda 
provinciaal bestuur, samenstelling provinciale comités, jeugdtornooien, linken naar 
clubsites…, voor trainingen aan kinderen tussen … en … jaar (methodiek, oefenstof, 
beeldmateriaal, testing, …) 

- Vlaams-Brabant: reglementen allerlei, beachvolley, competitie, provinciale 
bestuurders, clubbesturen, clinics, symposia, alles over jeugd (VIS, clinic, symposium, 
provinciale selecties, steunpunttrainingen, IPJOT, …), recreatie (met link naar de 
Vriendschap), scheidsrechters, volleykampen/tornooien/stages, sporthallen. 

- West-Vlaanderen: aparte website voor beach: www.vlaamsbeachvollyebal.be; uitleg 
reglementen beachvolleybal voor de speelster en spelers; Provinciale opleiding 
beachscheidsrechters; elke commissie heeft een apart luik met een aangepaste 
indeling voor elk item apart 

 1.2.4. Beachwebsite : www.belgianbeachvolley.be 
 1.2.5. Website Topvolley : www.topvolleybelgium.be 

http://www.vlaamsbeachvollyebal.be/
http://www.belgianbeachvolley.be/
http://www.topvolleybelgium.be/
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 1.3. Begeleiding inzake bestuur en administratieve werking 
1.3.1 Bijscholingen en infosessies 

De federatie verstuurde de mailings door naar de provincies telkens een aanbod voor 
bijscholingen via een andere instantie ontvangen werd. 
Niet alle provincies hebben van de aangeboden bijscholingen optimaal gebruik gemaakt. 
Limburg: infovergaderingen 
 19/03/2016: de sportclub van de toekomst: 10 succestips. Bijscholing i.s.m. Dynamo 

Project (38 dlnrs) 
Oost-Vlaanderen:  
 bijscholing aangevraagd bij Dynamo: ‘Ouders en clubs, één doel’, maar wegens te 

weinig belangstelling (8 inschrijvingen) is de bijscholing niet doorgegaan. 
Anderzijds verplichten de provincies de aangesloten clubs aanwezig te zijn op hun 
provinciale algemene vergadering, waar een bepaald onderwerp rond bestuurlijk en 
administratieve ondersteuning aan bod komt. 
Antwerpen:  
 op algemene vergadering specifieke toelichting 
 23/06: kalenderbespreking senioren 
Limburg: infovergaderingen 
 op algemene vergadering specifieke toelichting 
 12/4: kalenderbespreking senioren  
 26/09: reorganisatie PC Limburg 
Oost-Vlaanderen:  
 info verstrekken op de Algemene vergaderingen aan de clubs op 02/04 en 03/12 
 kalendervergadering 25/06 
 infovergadering 25/08 
Vlaams-Brabant: 
 op algemene vergadering specifieke toelichting 
 23/06: kalenderbespreking senioren  
West-Vlaanderen: 
 op algemene vergadering specifieke toelichting 
 kalendervergadering 

1.3.2. Onderwerpen die aangeboden worden via de website: 
a. VVB-website 

- Bestuur 
- Clubadministratie  
- Federaties (FIVB, CEV, KBVBV, Liga, AIF) 
- Provincies 
- Commissies (arbitrage, jeugd, juridisch, ontmoetingen, topsport, webmasters, 

nationale dames) 
- Arbitrage (link naar arbitrage-website) 
- Trainersfederatie 
- Statuten, reglementen 
- Administratie: beleidsplan, publicaties, leden- en clubadministratie (formulieren), 

recreatie, verzekering, Anti doping, EHBO 
- Jeugd: Jeugdsportfonds, jeugdcharter, technische lijn, IPJOT, VIS-project, Volley 

2-2, jeugdverzekering, Panathlon  
- Competitie: gegevens, uitslagen, reglementen, recreatie, beachvolley, sporthallen, 

homologatie, links naar clubs 
- Topsport: Nationale ploegen (mannen, vrouwen, beloftenteam, jongens, meisjes, 

beachteam), programma, resultaten, Vlaamse Volleybalschool, technisch kader  
- Vacatures 
- Vrijwilligers 
- Activiteiten 
- Volleyproms 
- Verantwoord sporten 

b. Provinciale websites 
- Inhoud Provinciale websites 
- Competitie: gegevens, uitslagen, bekercompetitie, aangepaste competitie 
- Clubbesturen (adressenlijst van secretarissen en voorzitters) 
- Clubnieuws (aansluiting, verzekering, …) 
- Jeugd: VIS-project, steunpunttrainingen, selecties, IPJOT, symposium, 

inschrijvingen jeugdcompetities 
- Arbitrage, scheidsrechtersaanduidingen  
- Statuten, reglementen 
- Beachvolleybal 
- Info i.v.m. verzekering 
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- Vacatures 
- Regio-project 
- Activiteiten: sterrendag, verkiezing Volley Awards, Beste speler/speelster van het 

seizoen 
- Contactformulier provinciale bestuursleden 
- Weetjes over volleybal 
- Maandelijkse agenda 
- Provinciale zoekertjes 
- varia (mededelingen, activiteiten, zoekertjes, EHBO, vrijwilligerswerk, …) 

c. Scheidsrechterswebsite 
- Aanduidingen 
- Documenten en informatie voor scheidsrechters (statuut scheidsrechters, 

richtlijnen, spelregels, i.v.m. homologatie, …) 
d. Beachwebsite 
e. Topvolleywebsite 

 
1.3.3 Mailings 

VVB:  

 via e-mail: 
o Melding beschikbaarheid Infonota op website 
o Specifieke informatie 

 Administratieve handelingen begin seizoen 
 Nationale jeugdbeachselecties 
 Campagne Time Out tegen Pesten 
 Informatie i.v.m. rijksregisternummer 
 Prettige feesten 
 4 mails van Dynamo Project i.v.m. dag van de sportclubbestuurder 

doorgestuurd naar de secretarissen van betroffen provincie 
 Ter communicatie naar clubbesturen werden 14 infonota’s opgemaakt, via mail 

verstuurd naar de clubbestuurders en op de website gepubliceerd 
o Jeugdsportfonds 
o Apotheose jeugdsportfonds 
o Topsportevenementen,   
o Volley Magazine (11x: maandelijks, behalve augustus) 
o Persberichten  
o Uitnodigingen vergaderingen 
o Voorbereiding Algemene Vergaderingen 
o Verslagen 
o Uitnodigingen organisaties 

 via post: 
o Documenten in augustus: vergunningen/coachlicenties (1x per week vanaf 15 

augustus t.e.m. 15 april) 
o Topsportevenementen,   

Provinciaal: 
o competitiereglementen in april 
o uitnodiging Algemene Vergaderingen 
o provinciaal tijdschriften naar clubbesturen 
o regelmatige mailings met nieuwe info naar clubbestuurders 

 naar clubs specifieke mailing voor bepaalde thema’s, o.a. voor selecties, 
competitiegegevens, Steunpunttrainingen, VIS-clinics, VIS-tornooien, 
Vollympics, VOLTIS, … 

o folders volley@school en smashvolley is verspreid naar de secretarissen van de 
clubs en op website geplaatst 

o Vlaams-Brabant: Groene Bijbel: infobundel voor Jeugdwerking; gepubliceerd op 
750 ex. en verdeeld over alle clubs met jeugdwerking + ouders van selectiespelers 
+ bestuursleden, enz.. 

 
2. Informatie 

Overzicht van de informatieopdracht 

 Publicatie in Volleybalmagazine: zie verslag redactieraad 

 Folder Start2smash (smashvolley) en artikels betreffende jeugdsportfonds, smashvolley en 
Volley@school worden in augustus opgemaakt 

 5 provincies: folders volley@school en smashvolley werd verspreid naar de secretarissen van de 
clubs en op de website geplaatst. 

 Flyer fandag Red Dragons op 04/06 opgemaakt 

 Flyer fandag Yellow Tigers op 03/09 opgemaakt 
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 Aanbod  boeken: 
o Spelenderwijs Volleybal 1-1 door Jos Rutten: 61 stuks verkocht 
o Spelenderwijs Volleybal 2-2 door Jos Rutten: 49 stuks verkocht 
o Spelenderwijs Volleybal 3-3 door Jos Rutten: 78 stuks verkocht 

 Bibliotheek 
 De bibliotheek is opgesplitst in 2 regionale uitleenlocaties. De bedoeling is de bereikbaarheid 

naar onze leden te verhogen. Met beide locaties (Split, Sportdienst Kortrijk) is een overeenkomst 
gesloten rond de procedure van uitlenen en het beheer van de bibliotheek  

 Website: aantal bezoekers 
o VVB-website: 
 van 1793 bezoekers per dag naar 1972 bezoekers 
 van 8222 pagina’s per dag naar 6008 pagina’s 
o Topvolley website:  

van 924 bezoekers per dag naar 629 bezoekers 
van 2240 pagina’s per dag naar 1496 pagina’s 

o Provinciale websites: nog te ontvangen van sommige provincies 
 van 2959 bezoekers per dag naar 2076 bezoekers (A: 408, L: 272, O: 304, V: 227, W: 765) 
 van 8023 pagina’s per dag naar 5730 pagina’s (A: 1694, L: 374, O: 488, V: 587, W: 2587) 

 
 
Basisopdracht 5: Promoten van de eigen sporttak (BO 5) 
 

1 Overzicht van de promotie 
1.1. Promotie op nationaal vlak door de organisatie van grote evenementen 

TopVolleyBelgium is binnen de Vlaamse Volleybalbond verantwoordelijk voor de organisatie en de 
promotie van onze sporttak op bovenlokaal vlak 
Vanuit deze cel dient er te worden gezorgd dat de belangrijke evenementen genoeg aandacht 
krijgen in de media. En daar ontbrak het in 2015 geenszins aan. 
a. Lotto Cup Finals 2016 

Bekerfinales dames & heren 14 februari 2016 
Zondag 14 februari werd er volleybalgeschiedenis geschreven! 
Nooit kreeg een volleygebeuren zo veel aandacht in alle soorten media dan de laatste dagen, ter 
gelegenheid van deze LOTTO CUP FINALS in het Sportpaleis. 
11.270 supporters hebben kunnen genieten van een GRANDIOOS volleybalfeest. 
Bovendien zijn beide finales de drukst bekeken volleybalevenementen ooit in de geschiedenis 
van het Belgisch Volleybal. 
De damesfinale werd gevolgd door 225.425 kijkers en de mannenfinale kon rekenen op 289.089 
kijkers of 25,8% van het marktaandeel, afgelopen zondag 
 

b. Belgian Beachvolley Championship 

Het BK Beach 2016 was dit jaar een zeer groot succes. Gedurende de 12 manches van het 
Belgisch Kampioenschap leverden de deelnemende teams, zowel bij de heren als bij de dames, 
een enorme strijd. De grote apotheose vond plaats tijdens de finales te Knokke op vrijdag 5, 
zaterdag 6 en zondag 7 augustus.  

 

c. EK-kwalificatie 2nd round – dames en heren 

Eind september namen onze Yellow Tigers en Red Dragons deel aan de 2nd Round van de 2016 
CEV Volleyball European Championship, waar ze streden voor een rechtstreeks ticket voor het 
Europees Kampioenschap volleybal in 2017.  
De wedstrijden van onze Yellow Tigers en Red Dragons waren op alle vlakken een groot succes! 
Meer dan 20.000 toeschouwers woonden de wedstrijden in de Antwerpse Lotto Arena bij. 
Daarnaast waren de wedstrijden live te volgen op TV en via een livestream op SPORZA.  
Alle wedstrijden van de Red Dragons en de Yellow Tigers werden gecapteerd door de VRT met 8 
camera’s, waardoor alle TV-partners over prachtige beelden konden beschikken. De wedstrijden 
waren LIVE te zien via Canvas alsook via een livestream op de website van Sporza.  
Zowel de internationale, de nationale als de lokale televisiestations hebben de beelden gebruikt 
voor hun journaals als in sportprogramma’s.  
Het aantal accreditaties voor de geschreven pers bedroeg gemiddeld 15 waaronder alle 
belangrijke nationale kranten aan Vlaamse zijde. 

 
2. Promotie op VVB vlak door de organisatie van grote evenementen 
 VVB-acties werden gepromoot door samenwerking met nationale en regionale sportjournalisten 
 De promotionele acties zijn vooral doe-acties waar de sporter de sporttak kan beoefenen 
 Zie verslag Commissie Promotie en Communicatie 
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3. Promotie op recreatief vlak door de organisatie van grote evenementen 
 Zie verslag van de Sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening 

 
4. Promotie op provinciaal vlak: 

Limburg: Beker van Limburg 
Oost-Vlaanderen: 

 Bekerfinales 

 27/05: kampioenenviering indoor in Gent 

 17/12: stand op dag van de trainer i.s.m. Sport Vlaanderen in Gent 
West-Vlaanderen: deelname aan DAS-beurs 

 
 
Facultatieve Opdracht: Jeugdsport 
 
Doelstellingen en objectieven 
Net zoals de voorbije jaren geven we de clubs de kans informatie over hun jeugdwerking door 
te geven aan de Vlaamse Volleybalbond (VVB).  
 
Op basis van criteria waaraan de clubs moeten voldoen, evenals op basis van de inhoud van de 
doorgestuurde documenten en een controle van de VVB, wordt een rangschikking opgemaakt. 
De rangschikking bepaalt hoeveel sterreen een club haalt. Gekoppeld aan hun plaats in de 
ranking ontvangen de clubs een toelage.  
  
De doelstelling: De algemene doelstelling van het Jeugdsportfondsproject is een kwalitatieve verbetering 
van de jeugdwerking. Door deze kwaliteitsverhoging zullen de clubs onrechtstreeks ook meer leden 
kunnen aanwerven. Deze kwalitatieve verbetering brengt onherroepelijk meer spelplezier met zich mee 
omdat de behandelede criteria onrechtstreeks invloed hebben op de beleving binnen de club.  
 
Evolutie: 
Technisch kader: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Deelname bijscholingen 359 373 380 632 958 

Gediplomeerde trainers 656 729 837 1135 1182 

Jeugdcoördinator  59 63 66 95 113 

 
Breedtesportpromotie: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Instuif  59 76 78 96 108 

Open recreatiemoment 108 106 108 159 159 

Scholenacties  139 151 157 34 42 

Minderheden   13 18 20 20 32 

 
Talentbegeleiding:  

 2012 2013 2014 2015 2016 

VVB-selectie  107 89 102 98 109 

Provinciale selecties 333 326 376 577 626 

Uren extra training  163 186 189 88 111 

VOLTIS   234 209 197 280 439 

 
Jeugdbegeleiding: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Jeugdploegen   658 689 742 920 1077 

Trainingsgroepen  703 688 742 979 1077 

VIS-tornooien  1160 2031 2933 3008 3550 

Trainingsuren   2175 2207 2574 3350 3670 

 
Deelname jeugd: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

U 18  7118 7697 7974 11466 14116 

U 13 1369 1399 1454 1910 2432 

U 11  1003 1036 1235 1688 2286 

U 9   862 834 1042 2468 1895 
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Deelname clubs: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Clubs   65 67 68 98 113 

Gemengde 45 46 47 64 85 

Meisjes  16 15 12 27 17 

Jongens   4 6 9 7 11 

 
De resultaten zijn als volgt: 

 5 clubs met 5 sterren 

 14 clubs met 4 sterren 

 30 clubs met 3 sterren 

 32 clubs met 2 sterren 

 32 clubs met 1 ster 
 

Op basis van hun dossier en in samenwerking met de jeugdcommissie en het secretariaat werd het 
aantal sterren toegekend. Onder voorbehoud van een audit en na het indienen van de nodige 
bewijsstukken ontvingen de clubs een toelage, afhankelijk van ranking, tussen 440€ en 2000€ 

 
Overzicht van de realisaties  
De volgende acties werden ondernomen in het kader van het JSF 2016:  
Uiterlijk 18 
november 
 
Uiterlijk 1 mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 
 
 
 
 
 
Juni-Juli 
 
 
 
Half augustus 
 
Eind augustus 
 
 
 
 
Uiterlijk 15 
september 
 
 
Eind september 
 
 
 
 
 
Begin oktober 
 
Voorjaar 2017 

VVB verzendt 'Bundel Project Jeugdsportfonds 2016' naar alle volleybalclubs 
van de vijf Vlaamse provincies. 
 
De clubs bezorgen het dossier aan de Vlaamse Volleybalbond. Dit kan 
digitaal via het online formulier:  
Het dossier omvat volgende vereiste documenten: 

o Jeugdbeleidsplan 
o Technische lijn 
o Jeugdcharter 
o Panathlon-verklaring 
o Ingevulde ‘Informatie trainers en trainingsuren’-fiche  

(www.volleyvvb.be/jeugdsportfonds). 
o Het online ingevulde formulier ‘Jeugdsportfonds 2016’ 

De inhoud van bovenvermelde zaken gaat over het seizoen 2015-2016! 
 
Controle door de VVB: 
Alle clubs die bovenstaande documenten correct (en waar nodig 
ondertekend) hebben doorgestuurd of afgegeven, komen na deze 1ste 
controle en wanneer er aan voldoende criteria voldaan is in aanmerking voor 
de rangschikking van goud, zilver of brons. 
 
Als er onduidelijkheden of tekortkomingen aanwezig zijn in het dossier 
worden die opgevraagd bij de clubs door de VVB. Zo kan de VVB 
bijkomende informatie bemachtigen en onduidelijkheden wegwerken. 
 
Controle van de dossiers binnen de VVB-Jeugdcommissie. 
 
De VVB brengt de club op de hoogte van het label waarvoor de club in 
aanmerking zou kunnen komen. Tegelijkertijd worden de financiële 
bewijsstukken opgevraagd. Deze moeten conform aan de 
bestedingsmogelijkheden zijn. 
 
De clubs bezorgen de VVB de nodige financiële bewijsstukken. Als deze nog 
niet in het bezit zijn van de club kan er in onderling overleg een andere 
deadline bepaald worden. 
 
De bewijsstukken worden door de VVB gecontroleerd. Bovendien kan de 
VVB een controle uitvoeren bij de clubs. Dit gebeurt volgens onderstaande 
procedure: 

o Volgens het steekproef-principe zal één dossier per provincie volledig 
doorgelicht worden.   
 

Uitbetaling van de toelage door de VVB aan de club. 
 
Feestelijke uitreiking van de labels. 

http://www.volleyvvb.be/jeugdsportfonds
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Facultatieve Opdracht: Prioriteitenbeleid 
 
Evaluatie 
Volley@School 
Er wordt verwacht van clubs die deelnemen aan dit project om initiaties smashvolley te geven op de 
lagere scholen in de buurt om daarna de mogelijkheid te geven aan de leerlingen om ook te participeren 
in een na-traject.  
Clubs krijgen hiervoor subsidies van de federatie. Dit is opgedeeld in twee delen. Allereerst krijgen de 
clubs een basissubsidie van €650. Ten tweede stort de federatie nog €30 per nieuw lid dat zich aansluit 
dankzij het project. Dit met een maximum aan 30 nieuwe leden, dat betekent dus maximum €900.  
Bovendien geeft de federatie nog 10 kids-volleyballen aan de deelnemende clubs. 
 
Statistieken 
Er zijn 57 clubs die deelgenomen hebben aan het project. Dit zijn er twee meer dan vorig jaar. Er zijn 
verschillende oorzaken voor deze beperkte stijging. Enerzijds zijn er toch al een aantal clubs die geen 
extra instroom meer aankunnen door te weinig infrastructuur, te weinig lesgevers/trainers, te weinig 
vrijwilligers,… 
Anderzijds vinden clubs het moeilijk om lesgevers te voorzien die zich overdag voldoende vrij kunnen 
maken om initiaties te gaan geven tijdens de schooluren. Ook dit is een storende factor waar we in de 
toekomst misschien rekening mee moeten houden. 
Tot slot hebben we, in vergelijking met het Jeugdsportfonds, ook minder uitgebreid reclame gemaakt om 
clubs over de streep te trekken om deel te nemen aan het project.  
In Antwerpen zijn er 9 deelnemende clubs, 7 clubs in Limburg, 16 in Oost-Vlaanderen, 10 in Vlaams-
Brabant en 15 in West-Vlaanderen. 
 
Schoolinitiaties 
Tijdens het project werden meer dan 170 scholen bereikt. Dat betekent dat iedere club gemiddeld iets 
meer dan 3 scholen bezocht heeft om initiaties smashvolley te geven.  
Op deze scholen hebben we via dit project meer dan 20.000 kinderen bereikt. In vergelijking met vorig 
jaar zullen de clubs een 2000 à 3000 kinderen extra bereikt hebben. 
 
Clubinitiaties 
Na de schoolinitiaties moeten de kinderen gratis terecht kunnen in de club om geïntroduceerd te worden 
tot het volleybal. Hier raden we aan om een overgang aan te bieden tussen het gewone volleybal en 
smashvolley, zodat de kinderen niet afgeschrikt worden doordat er veel minder gesmasht wordt. 
Anderzijds zorgt smashvolley voor een intrinsieke motivatie om de andere technieken ook onder de knie 
te krijgen (‘zonder bovenhandse pas, ga ik nooit kunnen smashen. Ik moet er dus voor zorgen dat ik ook 
deze technieken onder de knie heb’).  
In totaal zijn er 3600 kinderen die deelgenomen hebben aan de clubinitiaties. Vorig jaar hadden we 
slechts een kleine 2500 deelnemers tijdens de clubinitiaties.  
 
Nieuwe leden 
In totaal hebben we 785 nieuw aangesloten leden. Dat is een gemiddelde van 15 nieuwe leden per club. 
Vorig jaar hadden we exact 636 nieuwe leden.  
 
Geert De Dobbeleer, Karin Verlinden Brecht Van Kerckhove 
Sporttechnisch coördinator Administratief coördinator DSKO 
 
Wim Backaert Stefaan De Brabandere 
Jeugdconsulent Jeugdconsulent 
 
 

Recreatie 

 
Aantal leden 
 

Aantal recreatieve leden op 31/12/2016 

6.588 

 

Aantal recreatieve leden op 31/12/2015 

5.887 

 
De stijging van het aantal recreatieleden is voornamelijk een gevolg van de aansluiting van leden van 
VOBOG die tot daarvoor niet via de VVB verzekerd waren. 
 



13 

De niet-verzekerde leden van De Vriendschap werden niet opgenomen in het hierboven weergegeven 
recreatieve ledenaantal. 
 
Vanuit de Federatie van De Vriendschap worden stappen ondernomen om geleidelijk aan alle ploegen te 
verplichten hun leden via de VVB te verzekeren. Vanaf januari 2014 worden alle nieuwe leden verplicht 
via de VVB verzekerd, ook al zijn de andere leden van de ploeg reeds verzekerd via een eigen 
verzekering. 
 
Activiteiten 
De promotionele acties zijn vooral doe-acties waar de sporter de sporttak kan beoefenen 
 
Lopende acties i.s.m. Sport.Vlaanderen werden ondersteund. De aanwezigheid op overlegmomenten, het 
opnemen van voorgestelde acties, verspreiden van de informatie naar de clubs en het ter plaatse een 
bezoek brengen 
 
Het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten waarop de VVB aanwezig was, draagt bij tot de 
bekendmaking van onze sport bij een breed publiek 
 
Overzicht: 

o deelname aan Ket 2 Sport 
periode: 14-15 maart 2016 
plaats: Campus VUB - Elsene 
doelgroep: kinderen van het 5de en 6de leerjaar lagere school 
info: In totaal konden een 2000tal kinderen kennismaken met een hele waaier sporten 

waaronder volleybal.  Op onze stand kregen ze een initiatie van 15 à 20 minuten. 
 

o deelname aan Sportsterrendagen – Sport Je Droom (Sport Vlaanderen) 
periode + plaats: 21 april 2016 Kessel-Lo 
 10 mei 2016 Gent 
 19 mei 2016 Berchem 
doelgroep: schoolkinderen van 6-10 jaar 
info: op onze stand in de Sport- en Beweegzone kregen de kinderen een initiatie 

smashvolley. Op onze stand in de Uitleefzone konden de kinderen komen smashen 
en werd de snelheid van hun smash gemeten met een snelheidsmeter. 

 In totaal namen zo’n 4600 kinderen deel aan Sport Je Droom. 
 

o deelname aan Sportsterrendagen – Sport Daagt Je Uit (Sport Vlaanderen) 
periode + plaats: 28 april 2016 Hofstade 
 12 mei 2016 Gent 
 20 mei 2016 Berchem 
doelgroep: jongeren van 10 tot 18 jaar 
info: op onze stand in de Hit- en Net zone kregen de jongeren een initiatie smashvolley.  

Op onze stand in de Uitleefzone konden de jongeren komen smashen en werd de 
snelheid van hun smash gemeten met een snelheidsmeter.. 

 In totaal namen zo’n 6300 kinderen deel aan Sport Daagt Je Uit. 
 

o deelname aan Olympic Moves (Sportizon) 
periode: 24 en 26 mei 2016 
plaats: in en rond het Koning Boudewijnstadion 
doelgroep: kinderen van het 5de en 6de leerjaar lagere school 
info: in totaal konden een 6000tal kinderen kennismaken met een 30-tal olympische 

sporten waaronder volleybal. Op onze stand kregen ze een initiatie smashvolley van 
15 à 20 minuten. 

 
o deelname aan de Zomer Sport Promotietoer (Sport Vlaanderen) 

periode + plaats: 7 juli 2016 Koekelberg 
 12 juli 2016 Westende 
 13 juli 2016 De Panne 
 14 juli 2016 Middelkerke 
 15 juli 2016 Koksijde 
 8 augustus 2016 Blankenberge 
 9 augustus 2016 Wenduine 
 10 augustus 2016 Bredene 
doelgroep: het programma stond open voor jong en oud, voor families en voor individuele 

deelnemers. 
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Info: de deelnemers konden kennismaken met een hele reeks sporten. Op onze stand 
kregen ze een initiatie in de verschillende volleybaltechnieken en konden ze een 
partijtje (beach)volleybal spelen. 

 In totaal namen zo’n 4300 mensen deel aan de Zomer Sport Promotietoer. 
 

o Vlaams Beachkampioenschap 
periode: weekend 12- 14 augustus 2016 
plaats: Knokke 
doelgroep: provinciale beachkampioenen 
info: de provinciale beachkampioenen mannen en vrouwen strijden voor de titel van 

Interprovinciaal Beachkampioen. 
 

o deelname aan het Gordelfestival 
periode: 4 september 2016 
plaats: Huizingen – Provinciaal domein 
doelgroep: het programma stond open voor jong en oud, voor families en voor individuele 

deelnemers. 
Info: onze stand maakte deel uit van de sportieve randanimatie van het evenement. De 

deelnemers kregen een initiatie smashvolley. 
 

o deelname aan het Jeugdsportival 
periode: 2 oktober 2016 
plaats: Hofstade – domein Sport Vlaanderen 
doelgroep: jongeren van 10 – 18 jaar 
Info: de deelnemers kregen een initiatie (beach)volleybal. 

 
o organisatie van Volley Trophy i.s.m. Sportizon 

periode: 27 december 2016 
plaats: Antwerpen – Artesishal Park Spoor Noord 
doelgroep: het programma stond open voor jong en oud, voor families en voor individuele 

deelnemers. 
Info: onze stand maakte deel uit van de sportieve randanimatie van het evenement. De 

deelnemers kregen een initiatie smashvolley. 
 Aan deze 1ste editie namen 11 jeugdploegen en 10 seniorenploegen deel. 

 
In 2017 zal de VVB voor de recreatie aan gelijkaardige evenementen deelnemen of zelf organiseren.   
 
Joeri Van de Wiele, 
Sporttechnisch coördinator voor recreatieve sportbeoefening 
 
 

Topsportcommissie 

 
1. Voorbereiding en deelname internationale wedstrijden, de structurele topsportwerking, de 

begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge 
topsporttalenten en voor programma’s van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de 
topsportschool (FO 3.1) 

 
a) Strategische doelstelling(en) en objectieven FO 3.1 

- Binnen de structuren van de Vlaamse Volleybalbond talenten detecteren, ontwikkelen en laten 
doorstromen tot volwaardige professionele topspelers die de basis vormen voor de ruime kern 
van de nationale teams. 

- Objectieven: 
o Jaarlijks 1 tot 3 spelers die doorstromen tot de kern van de nationale seniorenploegen 

o Doorstoten met de nationale senioren ploegen tot de eindrondes van de Europese 

kampioenschappen en wereldkampioenschappen. Top 12/8 EK en top 16 WK 

o Via deelname aan internationale competities (kwalificaties en eindronde EK, WK, WL, Grand 
Prix enz…) stijgen op de wereldranking en Europese ranking. De CEV ranking is belangrijk 
voor plaatsing Europees Kwalificatie tornooi OS en  de pool indeling van de EK en WK 
kwalificaties. De trekking voor de EK kwalificaties gebeurt in groepen op basis van de 
Europese ranking zodat de hoogst geplaatste landen niet in de zelfde pool terecht komen. De 
CEV ranking wordt ook gebruikt voor het samenstellen/trekking van de pools EK en plaatsing 
in de pools (serpentine systeem) voor het Europees kwalificatie tornooi OS. De FIVB ranking 
is o.a. belangrijk voor trekking van de pools WK. Dit gebeurt in groepen zodat de hoogste 
geplaatste landen niet in dezelfde pool terecht komen. 
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b) Overzicht van de werking in 2016: 

- Beschrijving van de uitvoering van het integraal topsportbeleid (o.a. talentdetectie, 
talentontwikkeling, …). 
o De topsportcommissie 

o De werking van de nationale ploegen wordt door de KBVBV gedelegeerd naar de VVB. 
Alle sportieve dossiers i.v.m. topsport worden behandeld op de topsportcommissie. Het 
dagelijks bestuur van de VVB en RVB VVB worden vertegenwoordigd door de Voorzitter, 
de Secretaris-Generaal en de Financieel Bestuurder. De KBVBV wordt vertegenwoordigd 
door de voorzitter KBVBV.   

o De topsportcommissie (Topvolley) staat in voor het beheer van: 
▪ Nationale mannenploeg 
▪ Nationale vrouwenploeg 
▪ Nationale Beachteams 
▪ Be Gold Jongens en Meisjes 
▪ Selectieteams Junioren en Jeugd jongens en meisjes 
▪ Topsportschool 1ste, 2de en 3de graad 
▪ Talentidentificatie en selectie 
▪ Uitstroom projecten en charters club/federatie  

o De topsportcommissie rapporteert aan dagelijks bestuur VVB 
o Structuur topsportcommissie 2016 

▪ Vaste leden  
• Voorzitter KBVBV: Willy Bruninx 
• Voorzitter: Jean-Paul De Buysscher 
• Secretaris-Generaal: Willy Corbeel 
• Hoofd financiële cel, Financieel Beheerder VVB : Luc Declercq  
• Topcoach, Hoofcoach Nationale Ploeg Vrouwen: Gert Vande Broek 
• Technisch Directeur (Program Driver) meisjes lijn: uitstroom project meisjes en 

seniors: Gert Vande Broek, 
• Topcoach, Hoofdcoach (Program Driver) Nationale Ploeg Mannen Dominique 

Bayens  
• Vanaf 01/2017:  

o Hoofdcoach (Program Driver) Nationale Ploeg Mannen Vital Heynen  
o Technisch Directeur (Program Driver) Topsportschool en Jeugd en junioren 

selecties: Dominique Baeyens 
• Voorzitter  topsportcommissie, technische cel, Algemeen Directeur Topsport (TSC) 

talent detectie tot en met nationale ploegen seniors indoor en beach: Koen 
Hoeyberghs. 

▪ Technische cel (indoor en beach): 
• Inhoudelijke  invulling: 

o Invulling leerlijn, training en wedstrijdprogramma 
o Coaching trainers, kaderopleiding, bijscholingsplan, methodiek, scouting 
o Inschakelen experten 
o Medische begeleiding 
o Voorstellen rond promotie, kaderopleiding, jeugdsport 
o Invulling detectie 
o Selectie: selectiecriteria, voorbereiden selectiecommissie 
o Uitwerken uitstroomtraject en invulling postformatie 
o Agenda trainersvergaderingen 
o Bepalen noodzakelijke logistieke ondersteuning topsportschool, selecties, teams 
o Personeelsbeleid: evaluatie van en  voorstellen tot aanpassingen technisch kader 
o Bepalen van sportieve doelen en voorbereiden vierjarig beleidsplan en actieplan 

topsport 
• Programmering topsportbeleid: concrete Invulling training- en wedstrijdprogramma 

topsportschool, teams federatie, beachteams en selecties 
• Contacten Topclubs, topspelers, Liga’s, professionele beachteams: 

o Communicatie van het topsportbeleid en het programma van de federatie naar de 
topclubs en omgekeerd 

o Op elkaar afstemmen van programma’s 
• Opm.: de Technische Cel Beach komt afzonderlijke bijeen en bestaat uit volgende 

vaste leden: Johan Van Riet, voorzitter Beachcommissie; Luc Declercq, 
management Nationale Ploeg Beach en Financieel Bestuurder; Herman De Rycke, 
voorzitter van De VVB Beachcommissie; Rik Donckers Hoofdcaoch, Nationale ploeg 
Senioren en Program Driver Beach; Bart Janssen Hoofdcoach Nationale Ploeg 
Senioren; Tim Van De Wiele Trainer en verantwoordelijke jeugdselecties; Koen 
Hoeyberghs. Luc Declercq en Koen Hoeyberghs rapporteren aan de topsportcommissie.   
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▪ Financiële cel: Financieel bestuurder 
• Bepalen van budget voor Topsport 
• Budgetbeheer: maandelijkse rapportering aan topsportcommissie 
• Subsidiëring Overheid 

o Marketing, media, communicatie en organisatie: Algemeen Directeur VVB (STC): Geert De 
Dobbeleer: 
 Marketing en communicatie cel: 

 Marketingbeleid 

 Sponsoringbeleid 

 Mediabeleid Informatie naar leden en pers 

 Events 
 Organisatie cel: 

 Organisatie topevenementen met betrekking tot Topvolley 

 Logistieke ondersteuning events 

 Materiaalmanagement 
 

o Detectie van talent via observaties en screeningtesten 
o Situering: om de instroom van de topsportschool en selecties indoor en beach te 

garanderen is het noodzakelijk om de  volleybal spelende kinderen al vanaf jonge leeftijd in 
kaart te brengen en jonge talenten te ondersteunen.  Het detecteren van talent gebeurt via 
observaties en screeningstesten. 

o Detecteren van talent via observaties 

 Tornooien observeren in de provincie waarbij aangepaste spelvormen aangeboden 
worden (VIS Tornooien) 

 Observeren van de sterkste jeugdcompetitie: Jeugd Champions League  

 Observeren van de Interprovinciale jeugdtornooien (IPJOTS)  

 Observaties vanuit het participeren bij de provinciale trainingen, en het geven van 
Regionale en Provinciale Talenttrainingen (zie ook Regionale, Provinciale en Landelijke 
Talenttrainingen) 

 Uitbouwen van een netwerk van Recruters binnen de provincie waarbij deze Recruters 
de jeugdcompetities en clubs screenen op aanwezig talent. De Jeugdtrainers Topsport 
bevragen de Recruters over de volledige jeugdcompetitie met de nadruk op kinderen 
vanaf het 5de leerjaar tot en met het 3de middelbaar en gaan indien aangewezen de 
talenten observeren in de club of nodigen ze uit voor een provinciale, regionale of 
landelijke selectietraining. 

o Detecteren van talent via screeningstesten   

 In elke provincie worden er (Voltis) testdagen georganiseerd. Elk spelend lid wordt 
vanaf 11 jaar uitgenodigd om aan deze testen deel te nemen. De afname en verwerking 
van deze testen gebeurt in samenwerking met de RUG en Spartanova. 

 Naast de Provinciale Testdagen worden de kinderen die geselecteerd worden voor 
Talenttrainingen (Regionaal, Provinciaal en Landelijk) door de Jeugdtrainers Topsport 
verder opgevolgd op fysiek en technisch vlak. Dit gebeurt door het afnemen van fysieke 
tests en het maken van video opnames van de verschillende technieken.    

o Evaluatie detectie via observaties en screeningstesten   

• Doel: al de kinderen die volleybal spelen  worden in kaart gebracht 

• Doelgroep: vanaf 5de leerjaar (10jaar) 

• Resultaat van de werking 

▪ Alle volleybal spelende  kinderen talenten zijn uitgenodigd voor detectie 

▪ Alle talenten zijn via de detectiewerking van de federatie (observaties en 
screeningstesten) doorgestroomd naar de selecties en topsportschool.    

▪ De meerderheid van de talenten die de topsportschool doorlopen,  stromen door 
naar een topteam. 

 

o Regionale, Provinciale en Landelijke Talenttrainingen 
o Situering:  

 De Jeugdtrainers Topsport geven in samenwerking met de provinciale werking  
Regionale Talenttrainingen.  Afhankelijk van de provinciale werking in de verschillende 
provincies is dit in de vorm van bijkomende Provinciale Talenttrainingen, Regionale 
Talentrainingen al dan niet in samenwerking met plaatselijke clubs of  trainingen die 
deel uitmaken  van de  reguliere  provinciale selectiewerking.  Het accent van deze 
trainingen ligt op opleiding en techniek.   Vanuit deze provinciale werking worden  
spelers en speelsters geselecteerd voor landelijke Talenttrainingen.  Spelers en 
speelsters die geselecteerd zijn voor instap in de topsportschool of deel uitmaken van 
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de Landelijke en Nationale Selecties worden regelmatig bijkomend uitgenodigd om deel 
te nemen aan de trainingen van de topsportschool. 

 De Jeugdtrainers Topsport Beach selecteren de talenten in overleg met de 
hoofdcoaches van de Nationale Indoor Selecties.  Spelers en speelsters die niet 
geselecteerd worden voor de indoorselectie komen mits toestemming van de 
Programdrivers indoor in aanmerking voor de beachselectie. Indien dit in 
overeenstemming is met de doelstellingen van de indoorselecties en een meerwaarde 
betekent kunnen geselecteerden van de indoorselecties mits akkoord van de 
Programdrivers indoor buiten het programma van de indoorselectie uitgenodigd worden 
voor het beachprogramma. 

 
o Evaluatie Regionale, Provinciale en Landelijke Talenttrainingen:  

 Doel:  

 Verbeteren van de begeleiding van de talenten  

 Uitbreiden van aantal trainingsuren   

 De talenten informatie geven over de selectiewerking en topsportscholen 

 Ondersteunen van clubs door het aanbieden van extra trainingen 

 Bijscholen van de provinciale trainers en clubtrainers door het laten bijwonen van de 
trainingen en hen informatie geven over de methodiek, didactiek en technische lijn 

 Bevorderen van de provinciale samenwerking 

 Detectie van talenten  
 Doelgroep: van 5de leerjaar (10 jaar)  tot 4de middelbaar  (U17) 
 Frequentie: 

 Provinciale en Regionale Talenttrainingen: wekelijks in elke provincie 

 Landelijk Talenttrainingen  
o Eerste graad (U14) vanaf december: 10 trainingen 
o Tweede graad (U17) vanaf oktober: 10 trainingen 

 Bijkomende trainingen samen met de topsportschool 
o Eerste graad Leuven: op uitnodiging in functie van het programma van de 

Nationale Selecties Pre Jeugd op woensdagmiddag. 
o Tweede en derde graad  Vilvoorde: op uitnodiging in functie van het programma 

van de Nationale Selecties Jeugd en Junioren op woensdagnamiddag of tijdens 
avondsessies. 

 Beach Talenttrainingen vanaf U15 :  
o Vanaf april tot september: wekelijkse trainingen binnen de regionale en 

Provinciale werking 
o Vanaf april tot juni: 2 landelijke Talenttrainingen per week  
o Vanaf juni tot september: 3 Landelijke Talenttrainingen per week  
o Vanaf september tot en met maart 1 keer per week  Landelijke Talenttrainingen in 

indoor infrastructuur  
 Resultaat van de werking:  

 Verhoogd contact met talenten voorafgaand op de selectiewerking en de 
topsportschool 

 De spelers en hun ouders worden via de verkregen informatie gemotiveerd om in te 
stappen in de topsportscholen en selectiewerking 

 Verhoging van het technisch niveau door het aanbieden van extra trainingen in rijke 
leeromgeving 

 Verzekeren van kwalitatieve instroom voor de topsportscholen en selectiewerking 

 Overdracht van kennis van de Jeugdtrainer Topsport naar de  provinciale trainers en 
de clubtrainers. 

 Verhoogd contact met club en provincies waardoor de trainers en clubs constructief  
samenwerken met de projecten van de federatie. 

 
- Beschrijving van het gerealiseerde topsportprogramma, in het bijzonder van de elitesporters en 

de beloftevolle jongeren. 
o Beach  

o Nationale Beachteam: Koekelkoren-van Walle  
 Januari – derde week april: Voorbereidingsfase met  dagelijkse trainingen met minimum 

2 uur baltraining en 2  uur fysiek training (6 dagen op 7). 
 Vierde week april – tweede week december: Dagelijkse trainingen met minimum 2 uur 

baltraining en 2  uur fysiek training (6 dagen op 7). Programma afhankelijk van 
tornooikalender 

 Vierde week april – tweede week december: Deelname aan WEVZA events, Sattelites 
en Master events CEV, Open, Grandslam en Major events FIVB 

 Deelname aan EK CEV (indien geplaatst, datum en plaats nog niet bekend) 
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 20/6-26/6 : Deelname aan final phase Continental cup  
 4/7-10/7: World Continental Cup   
 5/8-21/8: Deelname aan de OS Rio (net niet  geplaatst) 
 Oktober: fysieke opbouw 12 uur per week.   
 November: Start baltraining + 8/11 BOIC stage Lanzarote: 4 uur per dag fysiek en bal 
 December: minimum 2 uur baltraining en 2 uur fysiek training (6 dagen op 7) + 

voorbereidingstornooi in FRA  
o Nationale Beachteam: Mouha – Gielen   

 September: opbouw fysiek Mouha: 3X1,5 uur 
 Oktober: opbouw fysiek en bal met accent op techniek en herhalingen december: 

Opstart en voorbereidingsfase voor 2017. Totaal 10,5 uur waarvan 6 uur bal en 4,5 uur 
fysiek 

 November – December: verdere opbouw met geleidelijk opdrijven van de trainingsuren 
waardoor vanaf januari 2017 een programma van 20 uur haalbaar is (Fysiek, bal, 
oefenwedstrijden) Totaal  november-december: 14 tot 16 uur waarvan 4/5 baltrainingen 
van 2 uur en 4  fysieke trainingen van 1,5 uur.   

o Beach jeugdselecties 
o Selectiewerking -18, -20, -22  

 Januari – maart: Trainingsprogramma: weekendtrainingen indoor beachaccomodatie 

 April: Stages (schoolvakanties) 

 1 april tot 8 juni: voorbereiding EK -18, -20, -22 en WEVZA tornooi -17,-19 
o trainingsprogramma: 2 x per week selectietraining 
o tornooien jeugd beach/BEL beach 

 Juli en augustus: directe voorbereiding EK -18, -20, -22 en WEVZA tornooi -17,-19 
o Trainingsprogramma: 3 x per week (4 trainingssessie van 2 uur) selectietraining 
o tornooien jeugd beach/BEL beach 

 Tornooien juli- augustus: 
o kwalificatie EK -18, -20 en -22  (Opm. Geen deelname EK U22 meisjes) 

o Selectiewerking -15, -17 

 Mei – augustus: provinciale werking 
o trainingsprogramma: 2 x per week selectietraining 
o tornooien jeugd beach  

 Selectietrainingen 
 

o Indoor 

o Nationaal seniorteam mannen 
 05/01 – 10/01: Eur. Olympic Qualification Berlin 
 Einde competitie 1 mei 
 19/05 – 22/05: EK 2017 kwalificatie 1ste ronde (niet gespeeld  wegens ranking) 
 13/05 – 15/05: WK 2018 kwalificatie 1ste ronde (niet voor België wegens ranking: 34 

landen reeds geplaatst voor 2de ronde + POL wereldkampioen en ITA en BUL 
organisator reeds geplaatst voor eindronde) 

 28/05  – 05/06: World Olympic Qualification Japan  (niet deelgenomen) 
 17/06 – 03/07: World League  intercontinental round    
 13/07 – 17/07: World League final group 1 (niet deelgenomen) 
 05/08 – 21/08: Olympische Spelen Rio (niet deelgenomen) 
 16/09 – 25/09: EK 2017 kwalificatie 2de  ronde  

o Nationaal seniorteam vrouwen 
 04/01 – 09/01: Eur. Olympic Qualification   
 Einde competitie 1 mei 
 19/05 – 22/05: EK 2017 kwalificatie 1ste ronde (niet gespeeld  wegens ranking) 
 23/05 – 25/05: WK 2018 kwalificatie 1ste ronde (niet voor België wegens ranking : 34 

landen reeds geplaatst voor 2de ronde) 
 14/05 – 22/05: World Olympic Qualification Japan (niet deelgenomen) 
 10/06 – 26/06: Grand Prix  intercontinental round    
 06/07 – 10/07: Grand Prix final group 1 (niet deelgenomen) 
 05/08 – 21/08: Olympische Spelen Rio (niet deelgenomen) 
 16/09 – 25/09: EK 2017 Kwalificatie  2de ronde  

o Pre jeugd selecties  
o Meisjes 02-03 (U15) 

 06/05: barrage wedstrijd VVB AIF voor deelname WEVZA pre jeugd (EVC) 
 20/07-22/07 (WEVZA  U15 ITA) 

o Jongens 01-02 (-16)  
 06/05: barrage wedstrijd VVB AIF voor deelname WEVZA pre jeugd (EVC) 
 29/07-31/07 (WEVZA  U16 ITA) 
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o Jeugd selecties  
o Meisjes 00-01 (U17) 

 28/05 – 29/05: Barrage wedstrijd tegen AIF – VVB (Guibertin) voor deelname 
WEVZA jeugd 

 27/07 – 29/07: WEVZA U17 POR 
 29/10 – 04/11: Stage BOIC Vittel  

o Jongens 99-00 (U18)  
 28/05 en 29/05: Barrage wedstrijd tegen VVB- AIF –VVB (EVC) voor deelname 

WEVZA jeugd 
 13/07-17/07: WEVZA U18 NED 
 29/10 – 04/11: Stage BOIC Vittel  

o Junioren selectie: 
o Meisjes 98-99 (U19) 

 07/01 – 10/01: EK kwalificatie 1ste ronde (niet gespeeld wegens ranking) 
 31/03 – 02/04 april: EK  kwalificatie 2de ronde   
 07/07 – 10/07: EK kwalificatie 3de ronde  (niet gespeeld wegens ranking wegens 

rechtstreeks geplaatst) 
 27/08 - 04/09: EK SVK/HUN 

o Jongens 99-00 (U20) 
 07/01 – 10/01: EK kwalificatie 1ste ronde (niet gespeeld wegens ranking) 
 31/03 – 03/04: EK  kwalificatie 2de ronde   
 07/07 – 10/07: EK  kwalificatie 3de ronde  (niet gespeeld wegens uitgeschakeld) 
 03/09 – 11/09: EK BUL (niet gespeeld wegens uitgeschakeld) 

 
c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 

o Indoor 

o Nationaal seniorteam mannen 
 EOQT 2016 (GER) 7de   
 World League 2016 Group 1: 8ste  geplaatst voor Group 1 in 2018 
 EK 2017 kwal 2016 2de ronde 1ste geplaatst voor finale ronde EK2017 

o Nationaal seniorteam vrouwen 
 EOQT16  (TUR)  6de  
 Grand Prix 2016 Group 1: 11de geplaatst voor Group 1 in 2017 
 EK 2017 kwal 2016 2de ronde  1ste geplaatst voor finale ronde EK2017 

o Jeugd selecties  
 Meisjes: 

 EK  kwal U19 2016  2de ronde (DEN): 1ste  geplaatst voor finale 
 EK U19 2016 (SVK HUN): 4de  
 8 nations (WEVZA) 2016  U17 (POR): 6de 
 EK U16 kwal 1ste Rd (WEVZA)   2016 U15 (ITA): 4de  

 Jongens 
 EK  kwal U20 2016  2de ronde (SLO): 4de niet geplaatst voor 3de ronde 
 8 nations (WEVZA)  2016 U18 (NED) : 2de 
 EK U17  kwal 1st Rd (WEVZA)  2016 U16  (ITA): 2de 

 

o Beach 

o Seniors: Koekelkoren - Van Walle 
o kampioen van België 2016 
o FIVB Open 19/02/2016  Kish Island 9de 
o FIVB  Grand Slam 23/03/2016 Rio 41ste 
o FIVB Open 20/03/2016 Vitoria  33ste 
o FIVB Open 08/04/2016  Doha 9de 
o FIVB Open16/04/2016  Xiamen 25ste 
o FIVB Open 23/04/2016 Fuzhou 17de 
o FIVB Open 08/05/2016 Sochi 25ste 
o FIVB Open 15/05/2016 Antalya 33ste 
o CEV CCH ECH Final 05/06/2016 Biel/Bienne 25ste  
o FIVB MJS 12/06/2016 Hamburg 17de 
o CEV CCUP Continental Cup Final 26/06/16 NOR 2de  Geplaatst voor World Continental 
o FIVB World Continental Cup Olympic Qualification 2016 10/07/2016 Sochi ½ finale  
o CEV SAT Sattellite 24/07/2016 Vaduz 2de 
o FIVB MJS 31/07/16 Klagenfurt 17de 
o FIVB GS 28/08/2016  Long Beach 25ste  
o CEV MST Masters 04/09/16  Jurmala 4de  
o CEV ZT Zonal Event 04/12/16 Dijon 2de  
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o Ranking Beach:  

o Van Walle - Koekelkoren  
 CEV Entry Raking team 12/12/16  27ste 
 FIVB Ranking  World Tour Ranking 05/12/2016 29ste  
 FIVB Entry Team Ranking  Teams 05/12/2016 51ste 

o Jongens:  
 EK U18 2016: 17de plaats 
 EK U20 2016 : 17de plaats 
 EK U22 2016: 17de plaats 

o Meisjes:  
 EK U18 2016: 17deplaats 
 EK U20 2016 : 17de plaats 
 EK U22 2016: geen deelname 

 
d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting 

o Nationale ploegen: 
o Heren 

 Europees Olympisch kwalificatie tornooi 2016: De European Olympic Qualification werd 
gespeeld met de top 8 zonder ITA dat zich reeds geplaats had via de World Cup.  België 
kon door zijn 9de plaats op de Europese ranking voor het eerst in de geschiedenis 
deelnemen aan dit top tornooi.  Ze verloren net zoals op het EK15 tegen de 
wereldkampioen Polen (3-0), tegen de derde van het WK GER (3-0) en de nummer 6 van 
de Europese ranking SRB (3-1).  Hiermee eindigende BEL bij hun eerste deelname 7de en 
konden niet deelnemen aan het World Olympic Qualification Tournament in Japan. 

 World League 16: In 2016 konden de Red Dragons dus voor het eerst deelnemen op het 
hoogste wereld niveau. (8ste plaats) Hierdoor spelen ze ook in 2017 in Group 1.  

 EK17 2de ronde: In 2016 konden de Red Dragons zich met een eerste plaats rechtstreeks 
plaatsen voor het EK 2017. In Griekenland (Pool C) werd met 3-0 gewonnen van GRE, 3-2 
van UKR en 3-0 van MDA.  De terugwedstrijden in Antwerpen werden met 3-0 gewonnen 
van MDA, 3-0 verloren van GRE en de beslissende wedstrijd met 3-0 gewonnen tegen 
UKR.    

o Dames 
 Europees Olympisch kwalificatie tornooi 16: Door de 6de plaats op het EK en de 10de plaats 

op de Grand Prix eindigde BEL in 2016 7de op Europese ranking wat ruim voldoende was 
om voor het eerst in de geschiedenis deel te nemen aan het Europees Olympisch 
kwalificatie tornooi. Hieraan nam de top 8 van de Europese ranking deel zonder SRB dat 
zich al kon plaatsen via de World Cup. De Yellow Tigers werden 6de. Ze wonnen in de 
groepsfase tegen Polen en verloren tegen Italië met 3-2 na een volledig gelijk opgaande 
strijd. Beide teams maakten 105 punten. ITA kroop in de vijfde set door het oog van de 
naald 15-13 en deed dit in de wedstrijd om het brons nog eens  opnieuw (3-2 tegen en in 
TUR) waardoor zij nog een grote kans maakten om via het Wereld Olympisch kwalificatie 
tornooi in Japan door te stoten tot de Olympische Spelen. Bij de eerste deelname aan dit 
Olympisch kwalificatie tornooi misten de Yellow Tigers op een haar na een grote kans op 
kwalificatie voor RIO.   

 Grand Prix 16: In 2016 konden de Yellow Tigers zich met een 11de plaats opnieuw  
verzekering van behoud in Group 1.  

 EK17 2de ronde: In 2016 konden de Yellow Tigers zich rechtstreeks plaatsen voor het EK 
2017.  In Pool B wonnen de Yellow Tigers hun eerste 3 wedstrijden op verplaatsing (3-1 
tegen FRA, 2-3 tegen ESP en 3-0 tegen BIH)  en deden dit nadien nog eens over zonder 
set verlies in België (3-0 tegen FRA, 3-0 tegen BIH en 3-0 tegen ESP)   

o Pre Jeugd, Jeugd en junioren 
 Meisjes  

De meisjes junioren U19 wonnen in de 2nd Rd ECH hun 3 wedstrijden (3-0 tegen AUT 
en DEN en 3-1 tegen CZE) en plaatsten zich dus rechtstreeks voor de ECH U19 Final 
in SVK/HLUN. Op het EK wonnen onze meisjes hun eerste wedstrijd nipt tegen RO die 
uiteindelijke laatste eindigde in hun pool met 2-3 (12-15 5de set) maar wonnen 
vervolgens de resterende 4 wedstrijden (3-0 tegen TUR, 3-1 tegen BUL, 3-2 tegen SLO 
en 3-0 tegen FRA). Hierdoor eindigde de U19 2de in Pool 1 meteen goed voor de halve 
finale tegen de 1ste van de Pool 2 RUS. Deze halve finale werd verloren met 3-1. Ook 
de wedstrijd voor brons tegen TUR werd na een spannende eerste set verloren met 3-0 
(26-24,25-14, 25-20) waardoor BEL mooi 4de eindigde.   
Op het 8 Nations tornooi in POR U17 werd de eerste wedstrijd tegen POR gewonnen 
met 3-0 vervolgens 3-1 verloren tegen Spanje en eveneens met nipte setstanden 1-3 
verloren tegen FRA (22-15,23-25,25-16 en 23-25). Hierdoor eindigde de U17 meisjes 
3de in hun groep van 4. De halve finale voor plaats 5 tot 8 werd tegen SWI overtuigend 
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met 3-0 gewonnen (25-15,25-13,25-13). Uiteindelijk eindigde ze 6de na een 3-1 
nederlaag tegen Nederland (25-16 25-20, 22-25, 25-16)  
Op het EK U16 kwal 1ste Rd (WEVZA) 2016 werden onze meisjes 4de. Ze verloren tegen 
NED met 3-2, nadien werd er met 3-2 gewonnen tegen ESP en de laatste wedstrijd 
tegen ITA werd met duidelijke 3-0 cijfers verloren (21-25, 18-25,11-25).    

 Jongens 
De jongens junioren U20 eindigden 4de en laatste op het kwalificatie tornooi in SLO voor 
het EK 2de Rd. De eerste wedstrijd tegen FIN werd met 2-3 verloren (25-20,29-31,25-
21, 24-26,10-15). Tegen groepswinnaar SLO werd het een 3-0 verlies. De laatste 
wedstrijd behielden onze jongens nog een kans op de 2de plaats met uitzicht op de 3de 
ronde maar ook tegen UKR werd verloren (3-1) wat meteen een uitschakeling 
betekende voor het EK.  
De U18 jongens speelden een 8 Nation Tournament in Nederland. Ze wonnen hun 
poule door FRA (2-3), SWI 3-0 en GER (1-3) te verslaan. Ze verzekerden zich van een 
finale plaats na 3-2 winst tegen ITA. ITA won het tornooi na een felbevochten wedstrijd 
met 3-1 (25-27,18-25,25-22, 16-25). De U18 jongens werden dus mooi 2de met slechts 1 
nederlaag.   
De jongens U16 behaalde de finale op het kwalificatie tornooi U17 in ITA. De finale 
werd gespeeld tegen ITA. Het werd een 3-0 overwinning voor Italië met nipte 
setstanden (32-34,18-25 en 23-25). In de eerste fase wonnen de U16 tegen ESP (3-1), 
verloren tegen ITA (3-0) en wonnen tegen NED (3-0). Alleen ITA plaatste zich als eerste 
rechtstreeks voor het EK zodat de U16 in 2017 nog een 2de ronde moeten spelen.    

 

o Beach 
o Senioren 

 Van Walle-Koekelkoren en Douwen-Adriaensen) werden 2de op de CEV finale van de 
Continental Cup in Stavanger (NOR). Na overwinningen tegen GRE, NOR werd de halve 
finale gespeeld tegen ESP. Douwen-Adriaensen verloren hun wedstrijd met 2-0 tegen 
Marco-Garcia. Van Walle-Koekelkoren wonnen met 2-1 hun wedstrijd tegen Tomàs-
Menéndez waardoor een derde wedstrijd beslissend werd voor de finale plaats. Van Walle-
Koekelkoren wonnen deze tegen Maro-Garcia met 2-0. De finale werd met 2-0 verloren 
tegen Humber-Seidi uit AUT (17de CEV Team Ranking 12/12/16).  

 Door de 2de plaats op de CEV Continental Cup plaatsen BEL zich tegen en voor de World 
Continental Cup. Hier moesten Van Walle-Koekelkoren en Douwen-Urnaut het in Pool B 
opnemen tegen achtereenvolgens SLE (Sierra Leone), CHN, en URU. Tegen SLE en CHN 
werd er gewonnen met 2-0 tegen URU was een derde wedstrijd van 1 set tot 15 punten 
bepalend voor de overwinning. Van Walle-Koekelkoren wonnen deze met 15-12 tegen 
Cairus-Vieyto. Als eerste van Pool B waren ze rechtstreeks geplaatst voor de halve finale.  
Aangezien de 2 winnaars van de halve finales zich plaatsten voor de OS werd er geen 
finale gespeeld. De halve finale tegen RUS werd dus beslissend. Rus won hun 2 
wedstrijden: Stoyanofskiy-Yarzutskin tegen Douwen-Urnout (2-0) en Liamin-Barsouk tegen 
Koekelkoren-Van Walle(2-1).    

 De tegenstanders van Van Walle-Koekelkoren voor de Continental Cup Huber-Seidi (AUT) 
eindigde 9de op de OS (3de in Pool F en verloren tegen Lucena-Dalhousser in Round 16) en 
Liamin-Barsouk (RUS) eindigde 5de (2de in de Pool B, gewonnen tegen Jefferson-Cherif 
QAT in Round 16 en verloren in de achtste finale tegen Nicolai-Lupo ITA met 2-1. 

 Op de CEV European Championship final verloren Koekelkoren-Van Walle met 2-1 tegen 
Stoyanovkiy-Yarzutkin (RUS) wonnen met 2-1 tegen Kadziola-Szalankiewicz (POL) en 
verloren met 2-0 tegen Doppler-Horst (AUT). Ze eindigde laatste in hun Pool ook al hadden  
Stoyanofskiy-Yarzutkin eveneens maar 1 wedstrijd gewonnen en was het set gemiddelde 
gewonnen/verloren van Koekelkoren-Van Walle beter (3/5 t.o.v. 2/5). Het punten ratio 
(0,915 t.o.v. 0,902) gaf hier de doorslag zodat ze niet verder naar de eerste ronde konden 
en op een 25ste plaatst eindigden.  

 2016 Van Walle-Koekelkoren eindigen na hun 2de jaar als professionele spelers op de CEV 
Team Ranking 27ste  (12/12/16) wat een mooie vooruitgang is t.o.v. 2015 (39ste).  Op de 
FIVB World Tour Ranking eindigde ze 29ste (5/12/16). en op de FIVB Entry Ranking 51ste  

(5/12/16).  
o Jeugd 

 De jongens U22 Verspecht-Vleugels  eindigden 17de op het EK. Ze eindigden 2de in de 
Pool na 2 overwinningen tegen MLD (2-1) en DEN (2-0) en verloren in Round 1 tegen GRE 
met 2-1 (17-21, 21-13, 8-15)  

 De jongens U 20 Witvrouwen-Maddens eindigden 3de in Pool E. Ze wonnen tegen PO (2-0) 
maar verloren tegen UKR (2-0) en nipt tegen SUI met 2-1 (20-22, 21-19,10-15).  In de 
eerste ronde verloren ze tegen ITA (2-0).  Ze eindigde 17de.  

 Anke Vandycke en Sarah Vermote werden in 2015 bij de U18 mooi 7de. In 2016 behaalden  
Anke Vandycke met Lotte Vandendriessche een 17de plaats op het EK U20. In de 



22 

groepsfase (Pool E) wonnen ze nipt tegen POR (2-1 25-23, 15-21, 15-13). De 2 andere 
wedstrijden tegen FIN en CZE werden met 2-0 verloren. Hierdoor werden ze derde in hun 
groep en konden ze zich plaatsen voor Round 1 waar ze 1 set konden winnen tegen SLO 
(15-21, 21-12, 15-4). 

 Op het EK U18 werden Fleur Baens en Jolien Louis 17de. In Pool H verloren ze twee keer 
tegen Polen en CZE  (0-2) en wonnen tegen ENG (2-0). In de volgende ronde moesten ze 
het opnemen tegen de Nederlandse meisjes Stubbe-Priem. Ze verloren met het 
allerkleinste verschil in 3 sets (21-19, 24-26 en 15-13).   

 

o Talentontwikkeling en talentdetectie 
o In de topsportschool van Vilvoorde hebben er voor het schooljaar 2016-2017 55 leerlingen 

ingeschreven. Dit betekent 8 leerlingen meer  dan in 2015-2016. Ook in de eerste graad was 
er een kleine stijging van 14 naar 17 t.o.v. 2015-2016. Gemiddeld worden ongeveer 50% van 
de leerlingen uit de topsportschool eerste graad geselecteerd voor Vilvoorde. Het jaar 2015-
2016 was hierop een uitzondering: alle leerlingen van het tweede jaar topsportschool Leuven  
(9 topsportleerlingen) werden ook geselecteerd voor Vilvoorde 2016-2017.   

 
e) Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2013-2016.  

o Geen bijkomende aanpassingen 
 
 
2. Topsportscholen (FO 3.2) 
 
a) Strategische doelstelling(en) en objectieven FO 3.2 

o Voor een optimale ontwikkeling met het oog op topvolleybal een aangepast programma met 
voldoende trainingsprikkels aanbieden met aandacht voor preventie, core-stability, fysieke 
ontwikkeling, voeding, het mentale en bewegingskwaliteit en dit vanaf de eerste graad.   

o Instroom verzekeren voor nationale seniorenploegen met als tussenliggend doel Top-12 en top 8 
van Europa.  

o Van de leerlingen die uitstromen streven we ernaar dat de meerderheid terecht komt in de kern van 
een team van op het hoogste niveau in België en dat gemiddeld jaarlijks 1 tot 3 spelers doorstoten 
tot de kern van de nationale senioren. 

 
b) Overzicht van de werking in 2016. 

Beschrijving van de wijze van ondersteuning van de topsportschool door de federatie. 
 

De topsportschool heeft een sleutelpositie binnen het topsportbeleid van de federatie:  
o De topsportschool volleybal heeft tot doel talenten te vormen van hoog niveau die kunnen in 

aanmerking komen voor selectie voor het nationaal team. 
o De nationale jeugdselecties bestaan voor het grootste deel uit spelers en speelsters van de 

topsportschool. 
o Er is een nauwe samenwerking tussen het  technisch kader van de topsportschool en dat van de 

landelijke en nationale selecties. 
o Via de topsportschool biedt de federatie getalenteerde jongeren de kans voldoende uren te trainen 

in een professionele omkadering 
o De federatie zorgt voor financiële en administratieve ondersteuning van de TSV 
o De federatie heeft een eigen sportcentrum (EVC) waarbij de topsportschool als prioritaire gebruiker 

beschouwd wordt. De topsportschool maakt zo gebruik van de sportzalen, Beach terreinen, 
vergaderlokalen, kinelokaal, powerzaal en restaurant van het EVC. 

o Aan het sportcentrum is een internaat verbonden dat volledig ter beschikking gesteld wordt van de 
topsportschool. 

o De eerste graad wordt georganiseerd in de topsportschool van Leuven. 
o De federatie heeft 4 eigen ploegen in competitie met spelers uit de topsportschool 

 meisjes  Liga B: Fien Callens   
 jongens Liga B: Joel Banks – Kris Eyckmans en Dominique Baeyens vanaf september 2016 
 jongens 2de Divisie: Mieke Moyaert 
 meisjes 2de Divisie: Robin De Bont 
 Individuele trainer: Kris Eyckmans 

o Leerlingen die in aanmerking komen voor een topsportschool-clubstatuut en trainingen met een 
topteam: 
 4 speelsters die reeds aansluiten bij het hoogste Belgische niveau hebben een topsportschool 

club statuut (3 speelsters bij Kieldrecht en 1 speelster bij Oudegem) 
 2  spelers hebben een topsportschool-clubstatuut met een club van het hoogste niveau  

(Haasrode) en 2 spelers hebben toelating om mee te trainen met een topteam.  
o Attesten van de medische keuringen van de leerlingen topsporters voor het schooljaar 2016-2017 

zijn reeds doorgegeven. 
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c) Behaalde resultaten en effectmeting in functie van de gestelde objectieven 
o Heren 

o 23 van de 31 spelers van de ruime selectie van 31 (zomer 2016) hebben in de topsportschool 
gezeten (71%) 

o 7 van de 14 spelers van de kern van 14 voor ECH 17 2nd Rd hebben in de topsportschool 
gezeten (50%). Van de 7 basisspelers van  het ECH17 2nd Rd hebben er 6 in de 
topsportschool gezeten. (86%) 

o Leeftijden 
 Er werden vanaf  het geboortejaar 92 (24 jaar en jonger) 9 spelers van de VVB geselecteerd 

voor de ruime selectie van 24 voor het ECH 2017 2nd Rd. Al deze spelers waren leerlingen 
van de topsportschool. Alle jonge spelers van de VVB (9) van de nationale ploeg tot 24 jaar 
komen dus uit de topsportschool  

 Verschil tussen jongste en oudste speler van de kern van 24 ECH 2017 2nd Rd is 10 jaar 
(Hendrik Tuerlinckx – Gert Van Walle ‘87 29j en Lou Kindt – Thomas Konings 97 19 j)  

o Dames   
o 17 van de 25 speelsters van de ruime selectie van 25 voor ECH 2017 2nd Rd (zomer 2016) 

hebben in de topsportschool gezeten (72%) 
o 9 van de 14 speelsters van de kern van 14 voor ECH 2017 2nd Rd hebben in de topsportschool 

gezeten (64%).  Van de 8 basisspeelsters (wedstrijd gestart) voor ECH 2017 2nd Rd hebben 4 
speelsters in de TSS gezeten (50%)  

o Leeftijden 
 Er werden vanaf  het geboortejaar 93 (23 jaar en jonger) 14 speelsters van de 

topsportschool geselecteerd voor de ruime selectie van 24 (zonder Frauke Dirickx) voor het 
ECH 2017 2nd Rd. Op libero Lisa Neyt (93) na waren al deze speelsters leerlingen van de 
topsportschool. Alle jonge speelsters van de nationale ploeg tot 23 jaar komen op één 
uitzondering na uit de topsportschool.  

 Verschil tussen jongste (Britt Herbots 99) en oudste speelster (Els Vandesteene 87) van de 
kern van 24 (zonder Frauke Dirickx) is 12 jaar. 

 
d) Evaluatie van de resultaten op basis van de effectmeting   

De topsportschool vormt de basis van de nationale jeugdploegen. Er is een zeer goede doorstroming 
naar liga B en A Heren en Dames en de nationale ploegen. Van de 183 leerlingen die in de 
topsportschool van Vilvoorde zijn afgestudeerd behaalden 130 liga A (2 op 3) 71,03% 

  
o Heren:  

o 71 spelers uit de topsportschool bereikten reeds het hoogste niveau in België (Liga A) of zijn 
internationaal. Totaal: 201 leerlingen vanaf opstart topsportschool jongens in schooljaar 98-99 
t.e.m. schooljaar 2016 2017 (35,32%). (maximum in 2016 33 jaar) 

o Van de 46 spelers die de in de topsportschool  Vilvoorde zitten of gezeten hebben en in 2016 
tussen de 17 en 22 jaar zijn jaar zijn (geboortedatum 99,98,97,96,95,94) spelen er nu al 23 in 
Liga A. (50 %)   

o Van de 50 spelers die de in de topsportschool Vilvoorde gezeten hebben en in 2016 tussen de 
23 en 27 jaar waren (geboortedatum 93,92,91,90,89) spelen er nu al 25 in Liga A. (50%) + 1 lln 
alleen in 1ste graad 

o 62 leerlingen op 102 (60,78%) die in TSS Vilvoorde zijn afgestudeerd (laatste jaar) hebben het 
hoogste niveau behaald (Liga A) + 4 leerlingen vroeger uitgestroomd, 1 alleen TSS Leuven, 1 
slechts 0,5 jaar en 2 nog in de TSS Vilvoorde 

o Dames 
o 97 speelsters uit de topsportschool bereikten het hoogste niveau in België (Liga A) of zijn 

internationaal. Totaal: 186 leerlingen vanaf opstart topsportschool meisjes in schooljaar 96-96 
t.e.m. schooljaar 2016 2017 (52,15%) 

o Van de 59 speelsters die de in de topsportschool zitten of gezeten hebben en in 2016 tussen de 
17 en 22 jaar zijn (geboortedatum 99,98,97 96,95,94,) spelen er nu al 39 in Liga A (66,10%) 

o Van de 35 speelsters die de in de topsportschool gezeten hebben en in 2016 tussen de 23 en 
27 jaar zijn jaar zijn (geboortedatum (93,92,91,90,89) spelen er nu 26 in Liga A. (74,28%) 

o 68 leerlingen op 81 (83,95 %) die in TSS Vilvoorde zijn afgestudeerd (laatste jaar) hebben het 
hoogste niveau behaald (Liga A) + 2 lln die nog in de TSS Vilvoorde zitten + 24 vroeger 
uitgestroomd + 5 nog in TSS Vilvoorde  

 
e) Desgevallend bijsturing van het beleidsplan 2013-2016 

Geen bijsturing.   
 

Koen Hoeyberghs 
Coördinator Topsport 
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Ontmoetingscommissie / Organisaties 

 
A. Samenstelling commissie 

Verantwoordelijke: Gilbert Moorthamer 
Leden: 
Antwerpen Marc Van Braekel (tot februari) – Luc Haesen 
Limburg Luc  Budenaers (tot september) – Lambert Hilven 
Oost-Vlaanderen Gilbert Moorthamer 
Vlaams-Brabant Andre Rondou 
West-Vlaanderen Eddy Degrave 

 
B. Werking 

11 januari Competitiereglement 2016-2017 
 Reglementen Vlaamse Beker en Jeugdbeker 
14 maart Voorbereidingen einde seizoen en eindronden 
17 mei Reeksindelingen 
02 juni Trekking Vlaamse Beker/jeugdbeker 
30 augustus Aanbestedingen eindronden 
8 november Reglementen VVB-eindronden en Jeugdorganisaties 
8 december Beleidsplan 2017-2020 

  
- Aanwezig op VVB-eindronden, VVB-jeugdorganisaties, Finales Vlaamse Beker en Jeugdbeker, 

vergaderingen NOC  
- Bijhouden kalenderwijzigingen  
 
C. Overzicht kampioenen VVB stijgers en dalers 

Heren: 
 Kampioen: 1° VVB A: Mendo Booischot B 
 1° VVB B: IT Moov Fixit Volley Kalmthout 
   
 Dalers: 1° VVB A: Vc Kasterlee 
 1° VVB B: Koninklijke Mortsel Vc 
 

Kampioen: 2° VVB A: KVC Sparvoc Lanaken-Briegden 
 2° VVB B: Vc Eternit Kapelle O/D Bos 
 2° VVB C: Vc Aalter 
 
Bijkomende stijgers:  Geen 
    
Dalers: 2° VVB A: Avoc Achel B 
 2° VVB B: Berg Op Wijgmaal 
 2° VVB C: Volley Team Temse 
 
Dames: 

 Kampioen: 1° VVB A: Uvoc Uikhoven 
  1° VVB B: VKT Torhout A 
   
 Dalers: 1° VVB A: Koninklijke Mortsel Vc  
  1° VVB B: Govok Cammaert Gooik A 
 
 Kampioen: 2° VVB A: Vc Camba Geel 
  2° VVB B: Alfa Solutions Tievolley Tielt 
 
 Bijkomende stijgers:  Dievoc Diepenbeek 
   Vc Nidak Nieuwkerken 
   Mavoc Mechelen 
 
 Dalers: 2° VVB A: Bovoc Bouwel 
  2° VVB B: Govok Cammaert Gooik B 
 
 Bijkomende dalers:  Geen 
 
Promoveerden als kampioen uit de provincie 
 Dames Heren 
 Antwerpen Arvoc Arendonk Sveka Schoten 
 Limburg Jaraco As B Kivola Riemst 
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 Oost-Vl. Avo Melsele B WD Wetteren 
 Vl. Brabant Lizards Lubbeek Leuven B VCV Leefdaal-Bertem C 
 West-Vl. Wivo Wingene Beobank Citivo Gits 
 
Bijkomende stijgers: 
 Dames Heren 
 KVC Sparvoc Lanaken-Briegden Nihil 
 
D. Vlaamse Beker + Jeugdbeker 

Dames  Heren 
 1. BVMV Volley Vosselaar-Merksplas 1. IT Moov Fixit Volley Kalmthout 
 2. Uvoc Uikhoven  2. Roepovo Poperinge 

 
Meisjes U19 – Junioren Jongens U19 – Junioren 
1. Volley Haasrode Leuven 1. Voc Amigos St-Antonius Zoersel 
2. Voc Amigos St-Antonius Zoersel 2. Volley Haasrode Leuven 
 
Meisjes U17 – Scholieren Jongens U17 - Scholieren 
1. Volley Haasrode Leuven 1. Volley Haasrode Leuven 
2. VC Flamingo’s-Heidesmash Nijlen 2. Koninklijke Mortsel Vc 
 
Meisjes U15 – Kadetten Jongens U15 - Kadetten 
1. VC Zandhoven  1. Rembert Torhout Heren 
2. Volley Haasrode Leuven 2. Volley Haasrode Leuven 
 

E. Rangschikkingen 
VVB-Jeugdkampioenschappen  
 Meisjes  Jongens 
U19 

1 Lizards Lubbeek-Leuven Mendo Booischot 

2 Voc Amigos St-Antonius Zoersel Lizards Lubbeek Leuven 

3 VKT Torhout Knack Roeselare 

4 Avanti Aalter VTI Blok Hasselt 

5 Jaraco As – ff VDK Gent Heren 

 
U17 

1 VBC Zandhoven Mendo Booischot 

2 Govok Cammaert Gooik Volley Haasrode-Leuven 

3 VT Optima Lendelede Knack Roeselare 

4 Mevoc Meerbeke Noliko Maaseik 

5 Stalvoc Beverlo Ass'nee Assenede 

 
U15 

1 Mendo Booischot Rembert Torhout  

2 Govok Cammaert Gooik Mendo Booischot 

3 Datovoc Tongeren Volley Haasrode-Leuven 

4 Mevoc Meerbeke Noliko Maaseik 

5 Apollo Koekelare Gimme Waasland Kruibeke 

 
U13 

1 Volley Haasrode/Leuven Lizards Lubbeek-Leuven 

2 Mendo Booischot Rembert Torhout 

3 Mevoc Meerbeke Evo D'Hondt Ename 

4 Datovoc Tongeren Avoc Achel 

5 Vlamvo Vlamertinge Vc Flamingo’s-Heidesmash Nijlen 

 
U11 

1 VBC Zandhoven Rembert Torhout 

2 Volley Opwijk Lizards Lubeek Leuven 

3 Bevo Beobank Roeselare Wegi Groot Lille 
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4 HVC Helchteren BMV Beveren/Melsele 

5 Avo Melsele Noliko Maaseik 

 
VVB-Jeugdbeker 
 Meisjes  Jongens 
U19 

1 VDK Gent Dames Noliko Maaseik 

2 Uvoc Uikhoven Volley Haasrode Leuven 

3 Volley Haasrode Leuven Voc Amigos St-Antonius Zoersel 

4 Vc FH Nijlen Evo D'Hondt Ename 

5 Hermes Volley Oostende Rembert Torhout 

 
U17 

1 Mendo Booischot Voc Amigos St-Antonius Zoersel 

2 Mavo Dilsen/Stokkem Lizards Lubbeek-Leuven 

3 VDK Gent Dames Apollo Koekelare 

4 Volley Haasrode Leuven JTV Dero Zele/Berlare 

5 Davo Wevelgem Stalvoc Beverlo 

 
U15 

1 VBC Zandhoven Knack Roeselare 

2 VDK Gent Dames Stalvoc Beverlo 

3 Bevo Beobank Roeselare Jeugdvolley Londerzeel 

4 Dievoc Diepenbeek Voc Amigos St-Antonius Zoersel 

5 Volley Haasrode-Leuven JTV Dero Zele/Berlare 

 
U13 

1 Jeugdvolley Londerzeel Knack Roeselare 

2 Bevo Beobank Roeselare Voc Amigos St-Antonius Zoersel 

3 VDK Gent Dames Volley Haasrode-Leuven 

4 Cristal Jeval Alken Wara Genk 

5 Olvoc Olen Gimme Waasland Kruibeke 

 
U11 

1 Vlamvo Vlamertinge Volley Haasrode Leuven 

2 Tamara Lummen Knack Roeselare 

3 De Mitters Wespelaar Voc Amigos St-Antonius Zoersel 

4 Volley Team Temse Vc Helios Zonhoven 

5 Bovoc Bouwel VDK Gent Heren 

 
VVB-eindronden 
2de  plaats Heren eerste provinciale 

1 Vamos Stekene/St-Gillis Ws B 

2 Moov IT Fixit Kalmthout B 

3 Noliko Maaseik C 

4 Ruvo Ruddervoorde 

5 VBT Machelen 

 
2de  plaats Dames eerste provinciale 

1 Sparvoc Lanaken-Briegden 

2 Elckerlyc Zwevezele 

3 Moov IT Fixit Kalmthout 

4 JTV Dero Zele/Berlare 

5 Geen deelnemer Vlaams Brabant 
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2de  plaats tweede divisie heren 

1 Hellvoc Hemiksem/Schelle 

2 Vc Flamingo's Heidesmash Nijlen 

3 Roepovo Poperinge 

 
3de  plaats tweede divisie dames 

1 Mavoc Mechelen 

2 Gea Happel Amigos Zoersel 

 
Nationale jeugdkampioenschappen 
 Meisjes  Jongens 
U19 

1 AMIGOS ST ANTONIUS ZOERSEL MENDO BOOISCHOT 

2 TCHALOU VOLLEY NOLIKO MAASEIK 

3 SC THIMISTER HERVE BW NIVELLES 

4 VDK GENT DAMES AXIS SHANKS GUIBERTIN 

 
U17 

1 MENDO BOOISCHOT MENDO BOOISCHOT 

2 TCHALOU VOLLEY AXIS SHANKS GUIBERTIN 

3 SC THIMISTER-HERVE AMIGOS ST ANTONIUS ZOERSEL 

4 VBC ZANDHOVEN WAREMME VBC 

 
U15 

1 VBC ZANDHOVEN REMBERT TORHOUT 

2 MENDO BOOISCHOT KNACK ROESELARE 

3 TCHALOU VOLLEY ST JO WELKENRAEDT 

4 WAREMMEVBC SKILL TOURNAI 

 
U13 

1 JEUGD VOLLEYBAL LONDERZEEL KNACK ROESELARE 

2 WAREMME VBC LIZARDS LUBBEEK LEUVEN 

3 VOLLEY HAASRODE LEUVEN WAREMME VBC 

4 VC LESSINES SPORTA EUPEN KETTENIS 

 
F. Homologatie 

Samenstelling commissie: 
Verantwoordelijke: Luc Van Rentergem 
Secretaris:  Gisele Van de Ven ( tot juni ) 
Leden: 
Antwerpen:  Luc Van Rentergem 
Limburg:  Jan Voortmans 
Oost-Vlaanderen:  Rudolf Van Hove 
Vlaams-Brabant:  André Debois 
West-Vlaanderen:  José Maes ( tot november ) – Eric Soete 
 
Taken: 
- Updaten homologatiereglement 2016-2017 
- Vernieuwen homologatieformulieren door aanpassingen sporthallen. 
- Samenstellen van dossiers van de te homologeren zalen. 
- Bespreken van afwijkingen en oplossingen aan geven. 
 

Slot 
Als verantwoordelijke wens ik de leden van de LOC, leden van de homologatiecommissie, de Raad van 
Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de verantwoordelijken van de overige commissies, alsook het 
secretariaat, te danken voor de vlotte samenwerking tijdens het voorbije werkjaar. 

 
Gilbert Moorthamer 
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Scheidsrechterscommissie 
 

1. SAMENSTELLING OP 31.12.2016 
Verantwoordelijke: Johan Callens 
Secretaris:  Frank Evers 
Aanduidingen en afzeggingen: Didier Delvael - Johan Callens 
Leden:  T. Sorgeloos – R. Begas – P. Derkinderen – G. De Ruysscher – 

W. Scherrens. 
Vorming Paul Derkinderen 
Leden Ad hoc: 

Waarnemers: Paul Derkinderen 
OCV: Geert Blyaert 
Aanduidingen waarnemingen: Paul Boeckx 
Wedstrijdbladen: Guido Ceusters 
Compensatiekas: Guido Ceusters 
Media en website Johan Callens 
Beach  Patrick De Maeyer 
Internationale Spelregels Michel Mestdagh 
Mini- en zitvolley, Recreatie en schoolcompetities: Michel Mestdagh 

 
Provinciale Vormers VVB-arbitrage 
Antwerpen: Wim Cambré  
Brabant:  Geert Blyaert 
Limburg:  Frank Evers   
Oost-Vlaanderen:  Bart Frigne tot 15 november 2016 
West-Vlaanderen:  Johan Callens 

 
2. SECRETARIAAT 

Titularis Frank Evers 
 
2.1. Kerntaak 

Onze voornaamste taak als secretaris was het opstellen van de verslagen. 
Opsomming van de uitgevoerde opdrachten 
1. De leden van de vergadering LSC uitnodigen voor de samenkomsten. 
2. Vragen i.v.m. problemen rond secretariaat beantwoorden. 
3. Opmaken van de verslagen van de LSC bijeenkomsten 
4. Bezorgen van verslagen en via het secretariaat VVB aan de beheerders doorsturen. 
5. Controle en inschrijvingen scheidsrechters VVB met de voorzitter. 
6. Brieven aan scheidsrechters i.v.m. einde loopbaan, ziekte, ontslag, enz. … 
7. Reserveren zalen EVC voor de samenkomsten. 
8. De voorzitter bijstaan bij het opstellen van de agenda voor de samenkomsten. 
9. Helpen bij de voorbereiding van alle vergaderingen.  

 
Dank aan alle medewerkers van het secretariaat VVB voor de constructieve samenwerking! 

 
2.2. Rekrutering scheidsrechters. 

De LSC heeft sedert één jaar een link naar een invulformulier op de hoofdpagina van de VVB 
geplaatst. De reacties die binnenkomen zijn, worden doorgestuurd naar de betrokken provinciale 
voorzitters. Zij nemen contact op met elke kandidaat om de modaliteiten  te bespreken ivm hoe 
volleybalscheidsrechter worden. 
67 kandidaat scheidsrechters hebben reeds gereageerd sinds de start. 

 
3. VORMING 
3.1. Titularis: Paul Derkinderen 
  
3.2. Activiteiten (in samenwerking met OCV medewerkers) 

 
3.2.1. Het afhandelen, verwerken en klassering van de briefwisseling. 
3.2.2. De waarnemers, maandelijks hun aanduidingen en eventuele bijzondere opdrachten of 

richtlijnen overmaken.  
3.2.3. De onkostennota’s nazien, verwerken, overmaken aan de verantwoordelijke arbitrage ter 

betaling. 
3.2.4. De dossiers van alle federalen bijhouden en aanvullen. De waarnemingsrapporten 

verwerken. 
3.2.5. Deze verslagen worden via het aanduidingsprogramma automatisch naar de betrokken 

scheidsrechters en alle vormers verstuurd. 
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 Waargenomen provinciale scheidsrechters (2de Divisie Heren), deze rapporten worden 
eveneens via het aanduidingsprogramma naar de PSC’s gestuurd.  

Antwerpen =  Wim Cambré 

Brabant =  Geert Blyaert 

Limburg = Frank Evers 

Oost-Vlaanderen = Bart Frigne tot 15.11.2016 

West-Vlaanderen = Johan Callens 

3.2.6. Samenwerking met de verantwoordelijke van de aanduidingen. Aanduidingen afstemmen op 
uit te voeren waarnemingen. 

3.2.7. Het organiseren van alle praktische en schriftelijke testen. De schriftelijke vragen worden in 
samenspraak met de verantwoordelijke spelregels VVB opgesteld. 

3.2.8. Een lijst betreffende de waarnemingen wordt overgemaakt op het einde van het seizoen aan 
de verantwoordelijke nationale en VVB – arbitrage. 

3.2.9. Het bijwonen van de VVB – arbitragevergaderingen en vergaderingen nationale arbitrage 
(op uitnodiging). 

3.2.10. Het bijwonen en aanpassen van de richtlijnen arbitrage en het statuut van de SR. 
3.2.11. Indien nodig, samenwerken met de ontmoetingscommissie VVB bij het opstellen van het 

competitiereglement. 
 

3.3 Waarnemers 
Alle waarnemers hebben, hun uiterste best gedaan om alle opdrachten zo kwaliteitsvol mogelijk te 
maken. Zij vormen een zeer belangrijke hoeksteen van de vorming en de praktische vorming in het 
bijzonder. 

 
3.4 Bevorderingen 

Op het einde van het seizoen werden de evaluaties uitgebreid besproken en volgende beslissingen 
genomen: 

- alle kandidaat D1 SR mochten als D1 het seizoen 15-16 starten. 

- alle D1 SR’s mochten het seizoen 15-16 starten als D2 

- alle D2 SR’s werden benoemd in de graad van C-scheidsrechter. 

- C-SR’s werden bevorderd tot B-scheidsrechter 

- 3 B-SR’s werden voorgedragen voor bevordering tot A-SR 

- 8 scheidsrechters zijn gestopt of hebben inactiviteit aangevraagd 
 

3.5 Opleiding 
Voor de vervolmaking van de federale VVB-scheidsrechters werd in september 2015 en januari 2016 
volgende opleidingen ingericht. 

Datum Graad Plaats 

08.01.2016 Alle federale SR provincie 
Antwerpen 

Gildenhuis 
Beerstraat 54 
2450 Meerhout 

14.01.2016 Alle federale SR provincie 
Limburg 

Eurasur-hal 
Richter 17 
3600 Genk 

21.01.2016 Alle federale SR provincie 
Oost-Vlaanderen 

Casa Del Locos 
Dendermondesteenweg 347 
Destelbergen 

22.01.2016 Alle federale SR provincie 
West-Vlaanderen 

Sporthal Marke 
Olympiadeplein 1 
8510 Marke 

29.01.2016 Alle federale SR provincie 
Vlaams-Brabant 

Sporthal Machelen 
Heirbaan 10 
1830 Machelen 

09.09.2016 C, D2 en D1 VVC 
Beneluxlaan 22 
1800 Vilvoorde 

11.09.2016 B VVC 
Beneluxlaan 22 
1800 Vilvoorde 

16.09.2016 A, KBVBV, Internationaal VVC 
Beneluxlaan 22 
1800 Vilvoorde 
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Tot slot zou ik iedereen nogmaals willen danken voor het vele belangeloze werk dat zij hebben 
geleverd en hoop met dit team de volgende jaren op dezelfde fijne, correcte, professionele en 
kameraadschappelijke manier te kunnen verder werken. 

 
4. AANDUIDINGEN / AFZEGGINGEN 

Titularis: Johan Callens en Didier Delvael 
 

De activiteiten van de verantwoordelijke aanduidingen V.V.B. tijdens het kalenderjaar 2016 
waren de volgende: 
 
LANDELIJKE COMPETITIE 
- Aanduidingen doen voor de reguliere competitie, overmaken en op de website publiceren. 
- Aanduidingen voor de Vlaamse Beker. 
- Aanduidingen doen voor de Beker van België samen met de verantwoordelijke NSC 

Aanduidingen doen van de lijnrechters voor Europese competities. 
- Aanduidingen van de reserve scheidsrechter voor Champions League wedstrijden. 

 
NATIONALE COMPETITIE 
- Aanduidingen doen met de Verantwoordelijke Arbitrage A.I.F. en dit voor de aanduidingen op 

nationaal vlak. 
- Aanduidingen Play-Offs. 
- Regelmatige evaluatie en bespreken aanduidingen met de Voorzitter Nationale Arbitrage en zijn 

adjunct. 
 

ALGEMEEN 
- Bijwonen van vergaderingen van de arbitragecommissie, waarnemers, e.d. 
- Meewerken aan samenstellen“ Richtlijnen Arbitrage” en “Statuut scheidsrechter”. 
- Samenstellen en aanvullen website VVB-Arbitrage. 
- Voor aanvang seizoen en tijdens seizoen 2014 - 2015 meewerken en op punt stellen van het 

programma aanduidingen. Er werden nieuwe items toegevoegd ter verbetering van het 
aanduidingsprogramma. 

 
5. COMPENSATIEKAS EN WEDSTRIJDBLADEN 

Titularis: Guido Ceusters 
 

Wekelijks begeef ik mij naar het VVB-secretariaat voor het ophalen van de wedstrijdbladen. 
Na het nazicht van de wedstrijdbladen en het noteren van de eventuele vervanging van de 
aangeduide scheidsrechter en het nakijken van de uitgaven van de clubs voor de compensatiekas 
breng ik de wedstrijdbladen terug naar het secretariaat en neem de bladen van volgende week terug 
mee voor controle. 
Op het einde van het seizoen maak ik het verslag van de compensatiekas en bezorg dit aan het 
secretariaat die het dan doorsturen naar de betrokken clubs voor bijbetaling en/of terugtrekking van 
de opgegeven sommen. 
Allerlei: 

- Deelname aan de commissievergaderingen. 

- Deelname aan de waarnemingen der scheidsrechters. 

- Deelname aan de vormingsvergaderingen VVB. 
 
6. SPELREGELS – MINI- EN ZITVOLLEY, RECREATIE EN SCHOOLCOMPETITIES   

Titularis: Michel Mestdagh 
 

Naast de opdrachten zoals: 

- Bijwonen samenkomsten VVB-arbitrage en de OCV-leden 

- Het mede inrichten van de samenkomst der scheidsrechters bij aanvang van de competitie. Het 
afnemen van theoretische testen van scheidsrechters die in aanmerking kwamen voor 
bevordering. 

- Het mede afnemen van praktische testen bij deze scheidsrechters. 

- Het geven van toelichtingen en proberen oplossingen te vinden bij kleine en/of grote 
vraagstellingen over de spelregels, waren ook diverse contacten via de NA met het CEV en FIVB 
hieromtrent uiterst nuttig. 

- Het afnemen van de theoretische testen van alle federale scheidsrechters gedurende de 
algemene vergaderingen bij aanvang van het seizoen. 

 



31 

7. BEACH 
 

Er waren dit jaar 12 tornooiweekends: eerste dag kwalificaties, tweede dag masters 
Brussel – Hechtel – Gent - Kortrijk – Ieper – Tervuren – Sint-Niklaas – Roeselare – Aalst – Menen – 
Leuven – Maaseik  
De finales werden nadien over drie dagen gespeeld in Knokke 
Er werd steeds op 4 terreinen gespeeld zodat per tornooidag zes scheidsrechters werden aangeduid 
plus een hoofdscheidsrechter die op verzoek dient tussen te komen en de aanduidingen begeleidt 
Het weekend nadien werd nog in Brussel gespeeld voor de titel van Queen en King of the beach 
 
Voor de eerste maal werd een B-circuit georganiseerd teneinde de mogelijkheid te geven aan 
nieuwe spelers kennis te laten maken met het zand 
Maaseik – Gent - Huldenberg    
Hier werd op maximum 2 terreinen gespeeld zodat er twee scheidsrechters werden aangeduid  
 
Er is voor aanvang van het seizoen een cursus  georganiseerd waaruit 6 actieve scheidsrechters 
kwamen; er waren er 4 ook aan de cursus hebben deelgenomen doch uiteindelijk toch verkozen om 
(voorlopig) niet te fluiten 
Voorbereiding en organisatie gebeurde door Christian Didembourg, Willem De Buysscher, Maarten 
Ghysel en Patrick De Maeyer  
Mijn dank aan de mensen die binnen hun provincie hiervoor publiciteit hebben gemaakt.  
  
Het niveau van de arbitrage was zeer goed en er waren dan ook geen noemenswaardige problemen 
gedurende het hele kampioenschap 
Het kameraadschappelijk en sociaal aspect was ook dit jaar weer aanwezig zodat wij van een 
sportief en geslaagd seizoen mogen spreken 
Mijn dank aan iedereen die er heeft toe  bijgedragen dit mogelijk te maken 

 
8. BESLUIT 

We kunnen terugblikken op een correct jaar zonder noemenswaardige problemen.  
Dit jaar hebben kunnen beroep doen op vier provincies voor het leveren van maximum 3 
scheidsrechters die optreden als tweede scheidsrechter in tweede Divisie Heren. Waarvoor onze 
hartelijke dank. Wij hopen dat deze provincies hun medewerking verder zullen verlenen voor volgende 
competities en durven hopen dat de provincie Antwerpen straks de vijfde provincie wordt die de LSC 
hierin zal helpen. 
  
Mijn dank gaat naar: 

 De PSC-verantwoordelijken voor de uitstekende samenwerking. 

 Ook mijn dank voor de perfecte samenwerking met de andere collega’s commissie-
verantwoordelijken.  

 Eveneens mijn dank aan alle leden van de commissie, de ad-hocleden, de vormers, en de 
waarnemers, die allen een waardevolle hulp betekenen voor het uitvoeren van mijn opdracht. 

Johan Callens 
Verantwoordelijke VVB-arbitage 
 
 

Jeugdcommissie 

 
Samenstelling: 
* voorzitter: Swa Depelchin (tot mei) – Danny Lyssens 
* leden: Danny Lyssens (tot mei) - Heidi Van Peer (Antwerpen) - Jürgen Lambrechts (tot mei) - Stijn 

Van Kerkhove (Oost-Vlaanderen) - Kristof De Loose (Vlaams-Brabant) - Renzo De Gaspari (Limburg) 
- Viviane Roelens (West-Vlaanderen) 

* toegevoegde leden: Geert De Dobbeleer (Sporttechnisch Coördinator en Algemeen Directeur VVB), 
Guy Juwet (Dagelijks Bestuur VVB), Wim De Boeck (VVB-detectie), Kris Vansnick (VVB-detectie), 
Lieven Vrijders (VVB-detectie), Stefaan De Brabandere (jeugdcoördinator) en Wim Backaert 
(jeugdcoördinator) 

 
Vergaderingen in 2016: 
10 januari (conclaaf) - 02 februari - 17 februari - 16 maart - 18 mei - 14 september - 12 oktober - 23 
november 
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Binnen deze vergaderingen kwamen onderstaande items aan bod: 

 Het project VOLTIS is in samenwerking met Sportanova en UGent verder uitgewerkt. De resultaten 
worden naar de spelers en speelsters gestuurd en de provincie én VVB hebben een algemeen 
overzicht,is niet altijd even goed verlopen in de respectievelijke provincies vooral naar medewerkers 
toe en doorsturen van juiste testresultaten. 

 Steunpunttrainingen: deze worden provinciaal ingevuld 

 Opvolging talenten jeugdspelers: : Wim De Boeck, Lieven Vrijders en Kris Vansnick doen de VVB-
detectie en hebben nauw contact met de provinciale werking. Zij geven er ook zeer geregeld selectie-
detectietrainingen of volgen de provinciale selectietrainingen.  

 IPJOT: Organisaties zijn in de provincies goed verlopen: 
o provincie West-Vlaanderen: Roeselare op 02-03 januari 
o provincie Antwerpen: Vosselaar op 07-08 mei 
o provincie Vlaams-Brabant: Tienen op 27-28 augustus. 

 U11-2-tegen-2-competitie: iedere provincie zet hieronder zijn schouders met een uitloper op 1 mei in 
de Vlaamse Jeugdkampioenschappen 2-2 in Machelen. 

 Vlaamse jeugdbeker: in samenwerking met de Landelijke Ontmoetingscommissie is deze competitie 
een zevende maal opgestart in september 2016. Deze competitie wordt op de voet gevolgd. 

 Vlaamse Jeugd Champions League: Voor het derde seizoen op rij is deze organisatie verder gezet 
met opnieuw een lichte stijging van teams die hieraan deelnemen. Meteen onze dank voor de 
provinciale- en cluborganisaties. 

 VVB-jeugdeindronden op 14-15 mei: de organisatie in samenwerking met LOC en provincies zijn goed 
verlopen. 

 Binnen het prioriteitenbeleid werken we met gespecialiseerde mensen verder aan dit project met als 
doel een nieuwe technische VVB-lijn. 

 Vis project: dit project wordt provinciaal voortgezet onder de vorm van clinics en tornooien. Dit wordt in 
2017 vervangen door ons Start2volley project dat helemaal zal gevolgd worden en uitgewerkt door 
onze commissie en we zijn alvast begonnen met uitzetten van de krijtlijnen en basisplatform in 
Oktober-November 2016. 

 Een ander facultatieve opdracht van de VVB is het project 'jeugdsportfonds'. Met de medewerking van 
onze twee jeugdconsulenten Stefaan en Wim, is dit project weer prima uitgewerkt. Het project wordt 
verder gezet in 2017 met bewaking voor de kwaliteitsverhoging in de clubs. 

 Ook het project 'Volley@School is terug aan bod gekomen. Clubs kunnen trainingen geven in de 
scholen en aansluitend in hun club. Ook dit project wordt in 2017 verdergezet. 

 
We proberen een goede samenwerking tot stand te brengen met andere commissies, zoals de 
ontmoetings-, de scheidsrechterscommissie en de commissie promotie en communicatie. 
  
Ik dank ten slotte mijn collega's van de jeugdcommissie. 
 
Swa Depelchin (tot mei) - Danny Lyssens 
 
 

Beachcommissie 

 
Leden:  

 Voorzitter: Herman De Rycke 

 Secretaris/adjunct: Danny Lyssens 

 Leden : Wim Jansen (Antwerpen), Frank Desmet (Vlaams-Brabant), Jan Martens (Limburg), Rony 
Raes (West-Vlaanderen) 

 
Vergaderingen: 

 Samenkomsten : 7/1, 3/3, 27/4, 28/6, 1/9, 3/11, 29/11  
 

Werking  2016: 

 Bestendigen en uitbreiden van provinciale jeugdwerking 
 Antwerpen: 2 dagen opstart-stage met wekelijkse training jongens en meisjes U16 
 Vlaams-Brabant: 2 tornooidagen voor alle jeugdcategoriën 
 West-Vlaanderen: Onderzoeken mogelijkheden om jeugdwerking te starten 
 Oost-Vlaanderen: competitie voor alle jongeren tussen U11 en U19 
 Limburg: Demotraining en afspraken met beachclub Maaseik  
 

 Organiseren van beachclinic door Rik Donckers 
 Opleiden van betere beachtrainers 
 16 deelnemers  
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 Jeugd beachvolleybal competitie:  
 Brabant: provinciale manche in Leuven 
 Limburg: verdere uitwerking en uitbreiding van de werking Maaseik 
 Oost-Vlaanderen: competitie voor alle jongeren tussen U13 en U19 
 West-Vlaanderen: zoeken naar methoden om jeugd bij de beach te betrekken  
 

 Jeugdbeachvolleybal:  
 Eigen organisatie van de finale van VVB jeugdbeach Vlaamse jeugdbeachtour 2016 met een 

Vlaamse finale in Hofstade 
 Volle medewerking aan de organisatie van Belgisch demotornooi voor U15 in Knokke 
 Initiatief tot mogelijkheid van de organisatie beachvolley@school 
 

 Organisatie van het VVB provinciaal kampioenschap voor senioren 
 Limburg, Oost- en West-Vlaanderen: organisatie van een provinciale beachvolleybaltour + 

provinciale finale 
 Vlaams-Brabant: organisatie van een provinciale laddercompetitie + provinciale finale 
 Antwerpen: Afvaardigen van ploegen voor de VVB-finale beachvolleybal 
 Organisatie van de VVB-finale beachvolleybal in Knokke-Heist 
 

 Medewerking aan de opstart van de indoorcompetitie  
 Opstart en reglementen voor deze competitie 
 Materiaal en bezoek aan verschillende manches 
 algemene organisatie 
 

 Regelmatige contacten met de commissie Pers en communicatie  
 Eigen banner  
 Voorbereiding artikels in de provinciale bladen. 
 Flyer voor alle beachactiviteiten met Belgisch, VVB en provinciaal circuit. 
 

 Opstarten van het B-circuit  
 Opzoeken van de geschikte data en locaties  
 Besprekingen over het logboek 
 Materiaal en bezoek aan verschillende manches 

 

 Aanwezig en medewerking verleent aan  
 Provinciale sportdag voor gehandicapten in Harelbeke 
 Nationale kampioenschappen beachvolleybal voor bedrijven in Hofstade 
 

Dankwoord: 
 
Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken om al de leden van de beachvolleybalcommissie van harte 
te bedanken voor hun engagement en constructieve medewerking bij de werking rond het beachvolleybal 
binnen de VVB. 
Ook dank ik de leden van de raad van bestuur VVB en de mensen van het secretariaat VVB voor hun 
aangename en vlotte samenwerking. 
 
Herman De Rycke 
Voorzitter VVB Beachvolleybalcommissie 
 
 

Promotie en Communicatie  

 
Samenstelling (tot mei): 

 Voorzitter : Filip Rossel  

 Leden : Johny Engels (West-Vlaanderen en secretaris), Marc Biebauw (Oost-Vlaanderen), Jan 
Mertens (Antwerpen), Rudi Eerdekens (Limburg) en Frank Desmet (Vlaams-Brabant). 

 
Vergaderingen in het EVC in Vilvoorde in 2016: 
donderdag 4 februari  
 
Binnen deze vergaderingen kwamen onderstaande items aan bod:  

 Versturen van diverse persberichten naar alle Vlaamse volleybaljournalisten : o.a. over onze diverse 
VVB-organisaties en het maandelijkse VolleyMagazine. 
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 We nodigden Kris Eyckmans uit op onze vergadering.  Hij besprak zijn taken als communicatie-
adviseur, een functie waarvan onze commissie niet wist dat hij dit al anderhalf jaar (sinds augustus 
2014) bekleedde. 

 Overnemen van elkaars activiteiten op de 5 provinciale websites : Marc zorgde voor een nieuw 
programma en deze link staat op de VVB-site én onze 5 provinciale sites. 

 Promotiestands voor de diverse provincies aanvragen. 

 Promotie voeren voor Volley@school.  

 Samenwerking met de VVB-beachcommissie van Herman De Rycke : o.a. beach-artikels. 

 Samenwerking met mediacommissie van Marcel Coppens : o.a. promotie voor VolleyMagazine. 

 Samenwerking met jeugdcommissie van Swa Depelchin. 

 Voorstel om recruteringsmethodes van enkele clubs op de verschillende prov. websites én VVB-site te 
plaatsen. 

 Voorbereidende gesprekken om te komen tot eenduidigheid in communicatie. 

 Brainstormen van wat we nog zouden kunnen realiseren met onze commissie. 
 
Ik wens van de gelegenheid gebruik te maken om al mijn leden van de commissie Promotie & 
Communicatie van harte te bedanken voor hun medewerking in onze zes jaren (2010-2016) als nieuwe 
commissie die wel het gevoel had niet steeds naar waarde geschat te worden. 
Op vrijdag 18 maart 2016 werd mijn mandaat voor een nieuwe termijn van 4 jaar als commissievoorzitter 
zonder uitleg niet verlengd.  Nochtans was ik de enige kandidaat.  
 
Filip Rossel 
Verantwoordelijke commissie Promotie & Communicatie 
 
Bij beslissing van de Raad van Bestuur dd 18/03/2016 wordt de werking promotie en communicatie 
aangestuurd vanuit de VVB, met medewerking van de provinciale verantwoordelijken:  

 jaarplanning van VVB activiteiten en alle acties bekend maken in provincies.  

 op basis van handleiding, leidraad door Kris Eyckmans over de manier van werken, verslag maken 
van activiteiten en volleybal in provincie mee uitdragen.  

Deze werking start vanaf 1 januari 2017. 
 
Geert De Dobbeleer 
Sporttechnisch coördinator 
 
 

Redactieraad 

 
1. Samenstelling 

Voorzitter: Marcel Coppens 
Leden: Geert De Dobbeleer, Luc De Leenheer, Dany De Vriese, Michel Vandermeulen, Philippe 

Cryns, Willem Bekebrede, Inne Van den Bempt, Fernand Walder, Leo Peeters, Willy 
Corbeel.  

 Helaas moesten wij dit jaar definitief afscheid nemen van één van de sterkhouders van het 
eerste uur van Volleymagazine, nl. Michel Vandermeulen. Ook Inne moest zich in de loop 
van het jaar voor langere tijd afwezig melden wegens ziekte. 

 
2. Vergaderingen 

Er werd in 2016 tien keer vergaderd: op 12/01, 09/02, 08/03, 03/05, 03/06, 02/08, 08/09, 04/10, 10/11 
en 01/12. Wegens de drukke VVB-kalender, de wijzigingen in de beleidsstructuur, de succesvolle 
interlands van de verschillende nationale ploegen en andere activiteiten van sommige redactieleden, 
waren er regelmatig verontschuldigingen, maar er was toch een aanwezigheid van nagenoeg 65%. 
Soms werden de moderne communicatiemiddelen aangewend om af te spreken voor sommige 
nummers.   

 
3. Inhoud Volley Magazine 

Het tijdschrift wordt nagenoeg definitief als een magazine beschouwd en steeds minder als het 
tijdschrift voor de trainers. Het blijft de bedoeling – zeker in het digitale tijdperk - om van Volley 
Magazine een blad te maken met artikels die voor alle VVB-leden aantrekkelijk kunnen zijn. Het gaf 
alleszins aanleiding tot een bonte mengeling van onderwerpen. Het vast interview met een 
volleyfiguur, onze club in de kijker (er wordt discreet gevochten om zich als club te mogen 
presenteren), hoe zou het zijn met (figuren uit een recent en verder verleden),... werden vaste 
rubrieken die het ganse gamma van volleybeoefenaars en - supporters probeert te bereiken. Goede 
vaste rubrieken uit het verleden zoals World Wide, digest, overzichten van de prestaties van onze 
clubs en spelers op nationaal en Europees gebied, plus aandacht voor de nationale ploegen, bleven 
uiteraard behouden en nog nauwer aan de actualiteit aangepast dankzij een flexibele en uitermate vlot 
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functionerende samenwerking tussen de eindredacteur en het VVB-secretariaat, dat mee instond voor 
een ruimere, luchtiger lay-out dankzij nieuwe apparatuur, die het Magazine nog aantrekkelijker 
maakte. Ook opmerkelijke citaten uit de sportwereld kregen hun plaats. 
Een bijzonder dankwoord is zeker op haar plaats voor Mellory Blanckaert, die zich in een minimum 
van tijd inwerkte in het lay-outen van het magazine, naast haar andere vaste secretariaatstaken. Het 
digitale werken aan ons Volleymagazine lijkt ook steeds vlotter te verlopen. 

 
4. Nieuw 

Naast de genoemde wijzigingen in de samenstelling van het Volley Magazine bleef de uitgave van 
een jaarboek over het voorbije volleyseizoen als laatste nummer van de reeks behouden. De 
toekomst zal uitwijzen hoe onontbeerlijk dit jaarboek kan zijn bij opzoekwerk naar het recente en 
‘verre’ volleyverleden. Omdat dit nummer midden juli verschijnt, was er ook al heel wat nieuws 
aanwezig over de samenstelling van de ploegen voor het komende seizoen. Daarnaast vond je er al 
de uitslagen van de nationale ploegen, de jeugd, de nationale en internationale competities in terug, 
plus een overzicht van de activiteiten in de zomerse vakantiemaanden. Wij danken hiervoor de raad 
van bestuur en in het bijzonder de financieel verantwoordelijken voor hun steun aan dit project, 
waardoor het laatste nummer 32 blz. meekreeg en we in totaal aan 272 blz. leesbare teksten (mét 
kleur !) kwamen. Wij mochten o.a. voor dit jaarboek dan ook lovende kritieken ontvangen van 
verschillende sportvolgers. 
 
Digitaal 
Het feit dat Volleymagazine sinds september 2013 digitaal te lezen was, bracht de grootste 
omwenteling teweeg qua lezers, waar zelfs de initiatiefnemers en ook de redactieleden verbaasd van 
opkeken. Voor deze optie werd gekozen om in feite alle beoefenaars van onze sport (en zelfs daar 
buiten) te laten kennis maken met Volleymagazine en op die manier ook de drukkosten tot het 
minimum te beperken. De resultaten waren verbluffend en het magazine werd soms zelfs gelezen (of 
beter ‘geclickt’) tot boven de 90.000 keer! Van een positieve ommekeer gesproken! 
Het kwam ook tot een verbeterde samenwerking met de bestaande websites. Al blijft bij sommigen 
heimwee bestaan naar de gedrukte exemplaren van weleer, maar het verschil tussen 1800 ‘verkochte’ 
exemplaren en het aantal geciteerde ‘clicks’ doet de balans zonder enige twijfel overslaan naar de 
digitale versie. 
Er werd in het voorbije jaar zelfs nog een stap verder gezet, toen een simpele klik volstond om een 
reportage-film te bewonderen van het werk dat de betreurde Michel Vandermeulen in opdracht van de 
FIVB leverde in zwart-Afrika. 

 
5. Verwachtingen 

Voor het jaar 2017 kijken we uit of eenzelfde aantal lezers de digitale Volleymagazines zal blijven 
bekijken. De redactie doet alleszins haar best om het blad op een haast professioneel niveau verder 
uit te bouwen met uitsluitend (boeiend) nieuws uit de volleybalwereld. Dankzij de samenwerking met 
een aantal andere commissies (p.r., jeugd, topsport…) wordt een nieuwe uitgave van het magazine in 
een mum van tijd bekend gemaakt. Tegelijkertijd spruiten ook interessante redactionele artikels voort 
uit de samenwerking met die commissies, die op deze manier ook een grotere verspreiding krijgen 
van hun activiteiten. Suggesties over mogelijke andere onderwerpen zijn ook altijd welkom en als er 
toch al eens een foutje opdoemt, dan zou dat best aan de snelheid kunnen liggen, waarmee vorig jaar 
steeds een nieuwe Volleymagazine klaar lag in het begin van elke maand. Een dankwoordje voor de 
discipline van het ganse redactieteam is hier dan ook op zijn plaats. 
Maar de redactie wil ook naar de toekomst toe de vinger aan de pols houden en zich bezinnen over 
de toekomst en de mogelijkheden van Volleymagazine in het digitale tijdperk met vele sociale media. 
Daarom wordt in februari 2017 een ‘conclaaf’ bij mekaar geroepen om alle mogelijkheden te 
onderzoeken en te bekijken of de huidige samenstelling van het magazine beantwoord blijft aan de 
verwachtingen van haar leden/lezers… 

 
6. Dankwoord 

De maandelijkse uitstekende hulp van het VVB-secretariaat (met Mellory in een hoofdrol), van Willy 
Corbeel en van Geert De Dobbeleer maakte dat Volleymagazine mocht gezien worden als een 
uitstekend propagandamiddel voor de VVB in al haar facetten, waar heel wat andere federaties met 
jaloerse blikken naar kijken. 

 
Marcel Coppens,  
verantwoordelijke redactieraad 
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Klachtencommissie (tot augustus) 

 
De samenstelling van de landelijke klachtencommissie: 
Paul Lagae, voorzitter en de leden: Henri Cornelis, Steven Lievens,  Herman Hul, Hans Vanhessche, Dirk 
Melis, Frans Beuselinck, Liesbeth Luts. 
 
Landelijke klachtencommissie: 
In de  periode tot 31 augustus 2016 heeft de landelijke klachtencommissie 2 zittingen gehouden waarop 6 
scheidsrechtersverslagen werden behandeld.      
 
Nationale klachtencommissie:  
De nationale klachtencommissie waarin vertegenwoordigers van de klachtencommissie VVB zitting 
hebben, heeft in dezelfde periode 2 zittingen gehouden, waarop 2 scheidsrechtersverslagen en 1 
administratieve klacht werden behandeld.     
 
Paul Lagae, 
voorzitter LKC. 
 

Beroepscommissie (tot augustus) 

 
De samenstelling van de Landelijke Beroepscommissie: 

 Luc Vanaverbeke, voorzitter en de leden: Jean-Marie Bollen, Hedwig Delabie, Koen Dermaut, Carlos 
Van Hoeylandt, Dirk Vercruysse en Joris Verstraeten.  

 
Behandelde zaken in 2016 

 De LBC heeft geen enkele zaak moeten behandelen  
  

 De NBC heeft geen enkele zaak moeten behandelen  
 
Luc Vanaverbeke, 
voorzitter LBC. 
 

Cassatiecommissie (tot augustus) 

 
A. De samenstelling was als volgt: 
 Paul Buyle, voorzitter en de leden Ivo Budé, Jo Smeets, André Mannaerts, Renaat Vandenbroucke 

en Frank Vandewalle. 
 
 Voor de nog ontbrekende leden werden reeds oproepingen gelanceerd doch zonder gevolg; dit 

euvel heeft evenwel geen weerslag gehad op de werking van de L.C.C.   
 
B. Landelijke cassatiecommissie: 

De L.C.C. heeft in het jaar 2016 geen dossiers te behandelen gehad. 
 
C. Nationale Cassatiecommissie: 

Er waren geen dossiers te behandelen in de Nationale Cassatiecommissie. 
 
Paul Buyle, 
voorzitter LCC 
 
 

Bondsparket 

 
Het VVB-Bondsparket is actief sinds 1 september 2016. 
 
1. De samenstelling van het VVB-Bondsparket 
Leden: 
- VVB-Bondsprocureur : Joris Verstraeten 
- Substituten-bondsprocureur  

Antwerpen: Elke Van Bladel 
Oost-Vlaanderen: Annelore Huygens,  
Vlaams-Brabant: Thierry Freyne,  
West-Vlaanderen: Patty T’Jonck,  
VVB: Liesbeth Luts,  
VVB: Johan Lescrauwaet,  
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Medewerkers: 
- Bondsparketsecretaris: Toon Sorgeloos 
- Bondsparketadviseur: Steven Declercq 
 
2. Behandelde zaken in 2016 
Adviezen: 
Sinds de benoeming van de eerste leden van het VVB-Bondsparket door de raad van bestuur VVB op 27 
mei 2016 heeft het VVB-Bondsparket tot/met 31 december 2016 in totaal 6 niet-bindende adviezen 
verstrekt aan de VVB of een provinciale of regionale volleybalvereniging. 
 
Vorderingen: 
Van 1 september tot/met 31 december 2016 zijn bij/door het VVB-Bondsparket in totaal 25 zaken 
aanhangig gemaakt, waarvan er op 31/12/2016 definitief afgesloten waren.  
 
Stand van zaken van deze 25 dossiers op 31/12/2016: 

- Seponering :  3, alle 3 aanvaard. 
- Minnelijke schikking : 12, waarvan 9 aanvaard en 3 lopende. 
- Voorafgaand onderzoek :  4, alle 4 in onderzoek. 
- Ambtshalve vordering :  1, in onderzoek. 
- Opgeroepen op zitting :  5, 1 uitspraak door de kamer Vlaams-Brabant op 21/12 

4 zaken opgeroepen voor zitting in 2017. 
 
Joris Verstraeten, 
VVB-Bondsprocureur 
 
 

Landelijke kamer VVB-Tuchtraad 

 
In de periode tussen het in werking treden van het nieuwe juridische reglement op 1 september 2016 en 
31 december 2016 heeft de landelijke kamer van de VVB-tuchtraad nog niet gezeteld. 
 
Op 24 oktober 2016 werd een installatievergadering gehouden. 
 
De nationale klachtencommissie waarin vertegenwoordigers van de landelijke kamer van de VVB-
tuchtraad zetelen, heeft in de zelfde periode 2 zittingen gehouden, waarop 1 scheidsrechtersverslag en 1 
administratieve klacht werden behandeld.     
 
De samenstelling van de landelijke kamer van de VVB-tuchtraad: 
Voorzitter: Paul Lagae 
Leden: Karen Vergauwen, Camiel Staelens, Roland Vermesen, Marc Kerkhofs, Peter Ballinckx. 
 
Paul Lagae, 
Voorzitter landelijke kamer VVB-tuchtraad 
 
 

Provinciale kamers VVB-Tuchtraad 

 
De Provinciale Kamers VVB-Tuchtraad zijn actief sinds 1 september 2016. 
 
Provinciale kamer Antwerpen VVB-Tuchtraad 

1. De Provinciale kamer Antwerpen, is sinds 1 september 2016 samengesteld zoals volgt: 
Karen Vergauwen: voorzitter 
Nico Belmans: lid 
Elly Van Endert: lid 
Maurits Van Pellicom: lid 

 
2. Zitting: 

Deze provinciale kamer houdt zitting te 2290 Vorselaar, Kerkstraat 17 (zaal Den Engel). 
 
3. Behandelde zaken in 2016 

Tussen 1 september 2016 t.e.m. 31 december 2016 werden er in deze kamer geen zaken 
behandeld. 

 
Karen Vergauwen, 
Voorzitter 
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Provinciale kamer Limburg VVB-Tuchtraad 
1. Samenstelling van de Provinciale Kamer 

Voorzitter: 
Roland Vermesen, L-0569 Tamera Lummen 
Effectieve leden:  
Ludo Vanderhallen, L-0690 Uvoc Uikhoven 
Michel Vancleemput, L-0715 Stalvoc Beverlo 
Plaatsvervangende leden: 
Bieke Dewit, L-2214 Cristal Alken Jeval 
Tony Jacobs, individueel lid 
Roger Liefsoens, L-1272 Kuvoc Kuringen 

 
2. Activiteit 

20 september 2016: vergadering van de Provinciale Kamer Limburg 
Bespreking nieuw juridisch reglement en in het bijzonder de rechtspleging 
Opstellen van afsprakennota 

 
3. Behandelde zaken in 2016 

In 2016 (vanaf 1 september) heeft de Provinciale Kamer Limburg geen vorderingen of 
scheidsrechterverslagen behandeld 

 
Roland Vermesen, 
voorzitter 

 
 
Provinciale kamer Oost-Vlaanderen VVB-Tuchtraad 

2. De kamer is samengesteld als volgt: 
Peter Ballinckx: voorzitter kamer 
Willem De Buysscher: lid kamer 
Jonathan De Henau: lid kamer 
Paul De Middeleer: lid kamer 
Gorik Hageman: lid kamer 

 
3. Zitting 

Deze provinciale kamer houdt zitting te 9041 Gent, Sint-Jozefstraat 16 (Edugo Arena). 
 
4. Behandelde zaken in 2016 

Sinds de samenstelling van deze kamer op 1 september 2016 t.e.m. 31 december 2016 werden er 
in deze kamer geen zaken behandeld. 

 
Peter Ballinckx,  
Voorzitter 

 
 
Provinciale kamer Vlaams-Brabant VVB-Tuchtraad 

1. Samenstelling van de provinciale kamer: 
Marc Kerkhofs: voorzitter 
André Mannaerts: lid 
Roland Thonnon: lid 
Daisy De Coen: plaatsvervangend lid 
Christiaan De Grave: plaatsvervangend lid 

 
2. Behandelde zaken in 2016 

Tussen 1 september 2016 en 13 februari 2017 hield de provinciale kamer Vlaams-Brabant van de 
VVB-tuchtraad 1 zitting op 21 december 2016.  
Op deze zitting werd een scheidsrechtersverslag behandeld.  
De uitspraak werd gepubliceerd op de website van de Koninklijke Vlaams-Brabantse 
Volleybalbond. 

 
Marc Kerkhofs, 
Voorzitter 
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Provinciale kamer West-Vlaanderen VVB-Tuchtraad 
3. De kamer is samengesteld als volgt: 

Camiel Staelens: voorzitter kamer 
Hendrik Leys: lid kamer 
Luc Holvoet: lid kamer 
Herman Vandepoele: lid kamer 
Lode Naeyaert: lid kamer 
Eric Wackeniers: lid kamer 

 
4. Behandelde zaken in 2016 

Er werden geen zaken behandeld in deze kamer in de periode 1/9/16 -31/12/16 
 
Camiel Staelens, 
Voorzitter 

 
 

VVB-Beroepsraad 

 
Vanaf 1 september 2016 is de VVB-Beroepsraad actief. 
 
1. Samenstelling van de VVB-Beroepsraad: 

- Voorzitter: Luc Vanaverbeke, VB 893 - Olympia Haacht 

- Leden: 
Jean-Marie Bollen, individueel lid  
Koen Dermaut, AA 1269 – Oxaco BVC Antwerpen 
Wouter Haelewyn, W 364 – Rembert Torhout Heren 
Herman Hul, individueel lid 
Dirk Vercruysse, VB 1830 – Kevoc Keerbergen 

 
2. Behandelde zaken in 2016 

De VVB Beroepsraad heeft geen enkele zaak moeten behandelen 
 
Luc Vanaverbeke, 
voorzitter VVB-beroepsraad. 
 
 

VVB-Verbrekingsraad 

 
De Verbrekingsraad is actief sinds 1 september 2016. 
 
2. De samenstelling van de Verbrekingsraad is als volgt: 
 
Leden: 
- Voorzitter :   Tessa Ophalvens 
-  Assessoren : Frank Vandewalle, Koenraad Flamant en Bart Van Damme 
 
3. Behandelde zaken in 2016 

De Verbrekingsraad heeft in 2016 geen dossiers te behandelen gehad. 
 
Tessa Ophalvens, 
Voorzitter Verbrekingsraad 
 
 
 
 


