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De must-reads in
dit nummer:

Beste Geel Zwart Toppers,

Hier zijn we nog eens met wat lectuur om jullie te
vergezellen, nu het volleybalseizoen helemaal ten einde
is. En we horen al velen zeggen: op naar een nieuw,
hopelijk normaal, sportjaar.
Wist je datjes
Scheidsrechters aan het woord Maar eerst willen we jullie nog wat nieuwtjes meegeven,
enkele getuigenissen van scheidsrechters en verslagjes
Paasstage 2021
van hoe jullie de laatste maanden doorbrachten met tal
van activiteiten.
We wensen jullie alvast veel leesplezier en hopen dat
jullie ons op de hoogte blijven houden van leuke
Verbonden en actief:
gebeurtenissen of anekdotes.
Mister X
Gedichtjestraining
Heb jij ook iets te delen? Laat het ons weten via
gazetje@geel-zwart.be.

Wist je dat?
- Je verderop in dit nummer alles te weten komt over de mysterieuze Mister X,
die D2VV een heerlijke dag bezorgd heeft?
- Pieter VD heel graag deze Mister X was geweest.. maar het niet bleek te zijn?
- De app van Joris ijs gretig gebruikt wordt door Geel-Zwarters?
- Enkele dames van D3VV de short run van de virtuele 10miles met succes
uitliepen?
- Mano J heel wat dames motiveert met een fitheids-challenge!
- Enkele dames vanuit verschillende ploegen 'Heilige Boontjes' zijn, sinds hun
stappenchallenge in de paasvakantie?
- Een deel van H2VV en enkele straffe madammen een sprinttriathlon liepen?
Een uitgebreid verslag volgt nog!
- Er al enkele ploegen gingen beachvolleyballen op het veld van de gemeente,
achter het sportcentrum? Wil jij dat ook? Je kan het veld reserveren door een
mail te sturen naar sportcentrum@wijnegem.be. Er wordt dan een sleutel van
de poort klaargelegd aan de kassa van het zwembad. Een online
reservatiesysteem met tijdssloten wordt nog uitgewerkt. Veel sportpleizer!
- Dit niet het laatste GaZetje van dit seizoen is? Verwacht je heel binnenkort
aan een knaller van een editie waarin alle trainers traditiegetrouw een briefje
schrijven aan hun spelers!

Scheidsrechters
aan het woord

IK SCHEIDSRECHTER, WIJ SCHEIDSRECHTEREN, …
SCHEIDSRECHTER JIJ OOK?
Wist je dat we in onze club een aantal ervaren jeugd- en officiële
scheidsrechters hebben?
We laten hen graag aan het woord om hun ervaringen en motivatie wat te
delen. We stelden hen enkele vragen waarom ze graag (jeugd)scheidsrechter
zijn, wat ze er leuk aan vinden, wat minder leuk kan zijn, waarom je het anderen
zou aanraden…
Geert Bosschaerts:
·Hoe ben je daar ooit in gerold?
Ze zochten nog jeugd scheidsrechters en ik heb mij aangeboden. Ik
kon mijn opleiding/ cursus met iemand samendoen. Dat maakt het
wel gemakkelijker om de cursus te doen.
·Wat vind je het lastigste als scheidsrechter?
Om de focus op de juiste moment op de juiste plaats te hebben. er
gebeuren heel veel dingen waar je rekening mee moet houden en
dingen die je moet zien. Als je het niet goed gezien hebt is het
moeilijk om een beslissing te nemen.

Jelle Nuyts:
Hoe ben je daar ooit in gerold?
Op vraag van de club en mijn toenmalige trainer ben ik hiermee van start
gegaan.
Wat vind je het lastigste als scheidsrechter?
Oordelen of een bal binnen of buiten was wanneer deze vlak naast of
binnen het veld belandt.
Wat zou je nog willen meegeven aan mensen die twijfelen of ze
scheidsrechter willen worden?
Ik zou er opnieuw voor kiezen om hiervoor te gaan. Je leert de regels beter
hanteren en je leert sterker in je schoenen staan. Het is een zeer toffe
ervaring.

Scheidsrechters
aan het woord

Bjoke Hendrickx:
Wat vind je leuk aan scheidsrechter zijn?
Ik vind het leuk dat je veel verantwoordelijkheid krijgt en dankzij jou de match in
goede banen geleid wordt.
Wat is je grootste uitdaging als scheidsrechter?
Je moet stevig in je schoenen staan. Spelers en supporters kunnen soms
enorm opgaan in het spel en frustraties uiten richting de arbiter. Dit is iets waar
jonge scheidsrechters vaak op afknappen en snel opgeven of zelfs niet durven
starten. Je moet leren om overtuigd te zijn van de beslissing die je genomen
hebt en daar bij te blijven, ook al was het misschien niet de correcte beslissing.
Dat is niet altijd even simpel, maar dat leer je wel door ervaring op te doen.

Fred De Hert:
Wat vind je leuk aan scheidsrechter zijn?
De uitgebreide contacten met mensen van andere clubs en de
andere scheidsrechters komen nu ook gemakkelijker een praatje
doen wanneer ik coach.
Wat vind je het lastigste als scheidsrechter?
Spelers die de reglementen niet kennen ( en meestal toch héél erg
overtuigd zijn van hun gelijk) en clubs of ploegen die te laat zijn met
het wedstrijdblad. Dat geeft stress en de match is nog niet bezig…..
Waarom zou je het aanraden aan anderen?
Je ontmoet meer mensen in “ de volleybal” zowel spelers als
clubmedewerkers!

Lien Van Ballert:
Hoe ben je daar ooit in gerold?
Ik wist dat onze club scheidsrechters nodig had en ik wilde mij hier wel
voor engageren.
Wat is het grappigste dat je ooit meemaakte?
Soms zie ik niet dat de coach een time-out vraagt omdat ik dan meestal zo
gefocust ben op de opslag. Zo erg dat de coaches af en toe een dansje
moeten doen om mijn aandacht te trekken.
Wat zou je nog willen meegeven aan mensen die twijfelen of ze
scheidsrechter willen worden?
Gewoon doen: de opleiding zelf is even doorbijten. Daarna komt het
plezier.

Scheidsrechters
aan het woord

Brecht Staelens:
Wat is je grootste uitdaging als scheidsrechter?
Elke seconde alert zijn en meerdere dingen in het oog houden. Eigenlijk heb je
tijdens een rally bijna geen tijd om met je ogen te knipperen. Het moeilijkste
vind ik het om te kunnen onderscheiden wie er netfout heeft gemaakt tijdens
een aanval aan het net. De Blocker of de Aanvaller? Niet te vergeten dat je
ondertussen ook moet gezien hebben of de bal die op de achterlijn viel binnen
of juist buiten was.
Wat is het grappigste dat je ooit meemaakte?
Ik probeerde altijd zo serieus mogelijk over te komen. Zo straal je meer
autoriteit uit. Natuurlijk ben ik vaak uit mijn rol gevallen bij hilarische
spelsituaties.
Een speler die een opslag op zijn achterhoofd krijgt of een vleeshoop van drie
spelers na een lange rally…
Wat zou je nog willen meegeven aan mensen die twijfelen of ze
scheidsrechter willen worden?
Iedereen zou eigenlijk eens moeten proeven van deze ervaring. Je kan goed
begeleid worden door de club tijdens je eerste wedstrijden. De korte opleiding
is een leuke opfrissing van de volleybalregels en je leert ineens wat meer details
die je ervoor nog niet wist.
Kortweg: GEWOON DOEN!

WORD JIJ ONZE NIEUWE JEUGDSCHEIDSRECHTER?
Onze club zoekt versterking voor de jeugdscheidsrechters!
De scheidsrechterscommissie van Volley Antwerpen heeft de cursus nu
volledig online gemaakt, dus wie interesse heeft, kan op eigen tempo en
van thuis uit alles leren.
Ook ouders, supporters, jeugdspelers die een centje willen bijverdienen
komen in aanmerking!
Interesse? Spreek een trainer of bestuurslid aan voor meer info!

Volleystage
Pasen 2021

VOLLEYSTAGE U9 – U 11 – U13

…. En toen was het Paasvakantie.
Traditiegetrouw houden we dan met onze club een Paasstage Volleybal voor de
jongeren.
Omwille van , … je weet wel wat, .. moesten we het systeem wat aanpassen.
Gelukkig konden we weeral rekenen op de” oude “ getrouwen om dit jaar een op en
top Corona-proof editie op punt te zetten.

En dat het weeral een geslaagd initiatief was, konden we merken aan de vrolijke
gezichten en de inzet van alle deelnemers. We mochten ook enkele sterren
waarnemen die momenteel nog geen echt deel uitmaakten van onze club. Hopelijk
was het voor hen ook leuk en mogen we ze in september als vaste leden
verwelkomen.
Hanne Van Loon van de MU 11 schreef nog volgende reactie: Hey, Ik vond het echt
super leuk. Ik heb echt super veel bijgeleerd en vind echt dat ik het wel beter kan. De
aanval kon ik eerst echt niet echt goed. Maar Paul heeft goede tips gegeven waardoor het
beter is gegaan. Ook over de andere dagen heeft iedereen echt veel tips gegeven en dat
vond ik super leuk 😊
Paul J.

Mister X de teamdag van D2VV

Verbonden
en actief

'Wat denkte? Organiseren we anoniem een teamdag?’
En zo begonnen we er dan aan! Iedereen van dames 2, zelfs de trainer, kreeg een
uitnodiging van Mister X in de brievenbus voor de teamdag van dames 2. We
moesten allemaal zaterdag 24 april vrijhouden, spannend!
Het duurde even voor iemand een bericht plaatste in onze whatsapp, maar daarna
ging iedereen op onderzoek!
Wie is Mister X??

Met duizenden ideeën gingen de Misters X aan de slag, ik kan zelfs niet meer
herhalen wat we allemaal van zin waren. Uiteindelijk besloten we een wandeltocht
door Wijnegem te organiseren in groepjes om daarna samen te komen in het Park.
Dit was uiteraard buiten corona gerekend, want plotseling mochten we maar met
maximum vier personen buiten.. Heel onze planning in het water! We begonnen
opnieuw plannetjes uit te denken en stuurden vragenlijsten rond om te bevragen
wat iedereen coronagewijs zag zitten.

Vele avonden aan de vuurkorf en wijntjes later was ons plan bijna rond, nu de
uitwerking nog. Rebussen werden uitgevonden, een memory met foto’s van dames 2
werd gemaakt, vissengraten werden uitgetekend en duo’s werden gevormd.
Drie dagen voor de teamdag gingen we bij iedereen een starterspakket afzetten,
uiteraard hadden we hier een anonieme tante voor ingeschakeld terwijl een Mister X
achter de hoek stond te wachten. Iedereen kreeg een zakje met een handgel,
drankjes, een banaan, koekjes, chipjes, spelregels en een startlocatie. Spannend,
Mister X werd bijna betrapt!

Mister X de teamdag van D2VV

Verbonden
en actief

24 april was het zover, de Misters X vertrokken ‘s morgens vroeg om maar liefst
53 enveloppes op te hangen doorheen Wijnegem. Tegen de middag hing alles
op en waren we klaar om te beginnen.
Iedereen moest om 14 uur op zijn startlocatie staan om daar een enveloppe te
vinden met de nieuwe locatie in. Eenzaten werden duo’s en die duo’s zouden
op elke locatie andere duo’s tegenkomen. De teamdag eindigen deden we met
cava en chips.
Thuisgekomen van een actieve, maar leuke teamdag namen de Misters X een
wijntje en een zak smoutebollen in de hand om zich daarna tijdens een
zoommeeting bekend te maken aan de rest van de ploeg.

We hopen dat iedereen genoten heeft van deze zonnige dag!
Liefs,
Misters X (aka Katleen en Hanne)

Verbonden
en actief

Gedichtjestraining

De MU13 zetten een hele training in het teken van gedichtjes!
De speelsters waren tijdens de training verdeeld in 2 groepen en namen het dan in verschillende
opdrachten tegen elkaar op om punten te verdienen. Met deze punten konden ze dan op het einde van de
training hulpmiddelen kopen om het schrijven van de gedichtjes makkelijker te maken. Zo konden ze bv de
trainsters kopen of het gebruik van hun GSM. Bij deze de 2 schitterende eindresultaten...

Gedichtje 1:
Volleybal doet ons bewegen.
Flore en Camie de tetteraars van de hoop zijn niet verlegen.
We gedragen ons allemaal sportief.
Maar pas op we zijn ook competitief.
Zoé doet iedereen verbazen met haar opslagen.
We leren ook omgaan met tegenslagen.
Josephine kwam als nieuweling in deze groep.
Ze kwam in deze zotte bende vol geroep.
Elise en Fleur zijn 2 handen op 1 buik.
We trainen dicht bij het zwembad, maar namen nog geen duik.
Finne moet zwijken onder het gezag van haar zus.
Saar houdt is zeer gedreven en houdt haar focus.
Sterre en Hanne delen hun naam.
En nu is het gedicht gedaan.

Gedicht 2:
Welkom bij Geel-zwart.
Bij ons speel je in een team en niet apart.
Wij zijn de meisjes U13
En wij kunnen er bezweet uitzien.
Wij spelen graag volleybal,
Maar dat wist je misschien al.
We maken veel plezier met Sterre (2x), Josephine, Hanne (2x), Zoé, Fleur, Elise, Saar, Flore, Camie en
Finne.
Hopelijk kan volgend seizoen de volleybal terug helemaal beginnen.

Bedankt!

Take care
& BE SAFE

We horen graag jullie reacties, alsook jullie ideeën, wist-je-datjes,
verslagen en interviews om de volgende edities ook spetterend te maken.
Voel je je geroepen om een Geel-Zwart reporter te zijn? Laat je horen via
gazetje@geel-zwart.be.
Redactie t GaZetje: Yinka DM, Sarah DH, Laura V en Paul J

