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Hallo Geel Zwart Toppers, 

Nu we allemaal weer helemaal op kruissnelheid zijn in

het volleybalseizoen, mag het eerste GaZetje niet

ontbreken. 

Lees hier hoe het seizoen van start ging, wat er al

ondernomen werd en wat je nog te wachten staat. 

Ook tijdens dit volleybalseizoen, zullen we via deze

weg lief en leed met elkaar delen, alsook informatie

doorspelen, verslagen voorzien van enkele wedstrijden

en leuke challenges de wereld insturen, waardoor we

met zijn allen goed verbonden blijven met elkaar en de

club! 

We wensen jullie alvast veel leesplezier en hopen dat

jullie ons op de hoogte blijven houden van leuke

gebeurtenissen of anekdotes.

Heb jij ook iets te delen? Laat het ons weten via

gazetje@geel-zwart.be.
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Liefste vrienden/vriendinnen/sympathisanten van Geel-Zwart, 

De start van een volleybalseizoen brengt altijd erg veel organisatie, planning en inspanningen
met zich mee. Dat was dit jaar niet anders. Daarboven was de maand september voor onze
hele maatschappij en iedereen daarin een moment van heropstarten: Iedereen werd
meegetrokken in de rat-race die onze levens eigen is. Alle hobby's startten weer op , opnieuw
fysiek aanwezig op het werk en iedereen wilde elkaar zien op de feestjes en inhaalfeestjes die
gepland werden. De opstart van de trainingen en wedstrijden liep dan ook niet steeds van
een leien dak.  
Graag neem ik jullie kort even mee in de wondere wereld achter de schermen van onze
volleybalclub, zodat jullie weten welke prachtige mensen hemel en aarde verzetten, om onze
club opgestart te krijgen in september, maar ook draaiende te houden doorheen het seizoen. 

Organiseren, plannen & constant aanpassen  
Bij het eind van het vorige seizoen zijn er al heel wat mensen in de weer met de nieuwe
ploegen van het volgende jaar. Niet alleen vragen als 'Wie zal in welke ploeg een plekje
hebben?', maar ook  'Wie kan hen trainen/coachen?' 'Wie heeft er extra ondersteuning nodig?'
'Wie heeft er extra uitdaging nodig?', komen hierbij aan bod. Wanneer het seizoen dan
nadert, worden de kalenders uitgeplozen en waar mogelijk voor de start van het seizoen al
aanpassingen doorgegeven. Iedereen moet worden aangesloten en verzekerd, het lidgeld
moet worden opgevolgd, alsook de zalen gereserveerd. De licenties en truitjes moeten tijdig
bij de juiste mensen raken, alsook moeten de officials (scheidsrechters en markeerders)
ingepland worden. Deze planning is erg afhankelijk van de regels die ons worden opgelegd en
meermaals gewijzigd worden door de Vlaamse Volleybalbond. Naast al dit geregel, worden in
september de eerste assessments gemaakt van de ploegen die opgestart zijn. Waar doen
zich welke problemen voor en hoe kunnen we daar best mee omgaan als club, als trainer, als
speler, als vriend? 
Jullie verstaan dat dit een organisatie en gecommuniceer van jewelste is en daar loopt
ongetwijfeld af en toe iets mis.  

De lieve geëngageerde mensen die deze zaken allemaal op zich nemen, doen dit als
vrijwiliger, bovenop hun regulier werk, rol als ouder, rol als jeugdwerker,.. Meer dan eens
worden rollen als bestuurslid, trainer, coach, speler, ploegverantwoordelijke en/of  official
door één en dezelfde persoon (of enkele personen uit hetzelfde gezin) gedragen uit pure
liefde en engagement voor de club. 

Omdat de maatschappij steeds meer vraagt van mensen, voelen wij in onze club steeds
minder draagkracht en slinkt de groep vrijwilligers. De mensen die overblijven dragen de
zware last om de club draaiende te houden, alsook alle problemen op te lossen en
vrijwilligers en trainers te ondersteunen, zodat deze mensen op hun beurt de leden, jullie en
jullie kinderen, kunnen ondersteunen.  

Blik achter de schermen - seizoenopstart  



Tekort aan trainers 
Een tekort aan trainers, maakt dat niet iedere ploeg 2 keer kan trainen, een eigen
ploegtraining of zelfs eigen trainer heeft of een trainingsmoment heeft dat past in hun
planning. Het maakt ook de taak van de huidige trainersploeg, die elkaar zoveel mogelijk
probeert te ondersteunen en uit de nood probeert te helpen waar mogelijk, des te zwaarder.
Hun engagement en inspanningen gaan ver, maar soms raakt de draagkracht op en lukt het
minder goed om te differentiëren binnen een groep die noodgedwongen samen traint of een
extra aanbod te doen aan beloftevolle spelers. Blijf gerust aangeven waar je nood aan hebt,
maar denk vooral ook mee na over mogelijke oplossingen.  Zowel op ploegniveau, als ter
ondersteuning van de huidige trainers.  

Activiteiten
Naast deze prachtige sportieve werking die enorm veel energie en tijd vergt, proberen we met
een aantal mensen (het beruchte feestcomité) de vaste kosten voor de leden te drukken door
enkele activiteiten te organiseren doorheen het jaar. We hopen daardoor het lidgeld voor
iedereen laag te houden en ook op niet-sportief vlak samen te zijn om het groepsgevoel in ons
club extra aan te wakkeren.  
Uiteraard kost dit ook tijd en moeite. We merken dat we daarbij vaak (gedeeltelijk) dezelfde
geëngageerde mensen zien terugkeren in dit team of de uitwerking van de activiteiten. 
Daarom besloten we om dit jaar om te minderen in kwantiteit en volop in te zetten op
kwaliteit. We zouden maximaal willen inzetten op enkele goed georganiseerde, toffe
momenten en acties om de club financieel te ondersteunen. 

We kunnen steeds rekenen op heel wat helpende handen op evenementen zelf, waarvoor
ontzettend grote dankbaarheid, want zonder deze mensen lukt het ons niet. Daarentegen zijn
we ook echt op zoek naar mensen die mee willen organiseren, trekken en in handen nemen.  
 

OPROEP 
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Liefdevolle groet, Laura Valckx - vrouw/vriendin/kennis/assistent coach van de ploegen en de
vrijwilligers in Geel-Zwart - Getuige van de inzet en het engagement, maar ook van de vermoeidheid
en machteloosheid die soms toeslaat. 
                                       

Ben jij of ken jij iemand die graag (mee) training zou geven,
bestuursmatig zou willen meedenken, maar  vooral ook
uitvoerend, een krak is in plannen en organiseren en
hiervoor tijd willen vrijmaken?

Contacteer ons via GaZetje@geel-zwart.be of spreek één
van de trainers of bestuursleden aan. Vele handen maken
licht werk, samen staan we sterk, teamwork makes the
dream work, ... 

Op  onder andere p. 5 van dit GaZetje zie je een voorbeeld van toppers die zich
alvast mee gaan inzetten in onze club!  
                                       
                                       



 

Activiteiten - Wijnactie 

Bedankt aan alle vrijwilligers (bestuur, trainers, officials,
geëngageerde leden) om de club mee te dragen! 

Activiteiten 2021 - 2022 
                               
                                       Wijnactie - 

Kerstfeestje (jeugd & volwassenen) - 
Brunch - 

Seizoenafsluiter - 
 

                                       
                                       

Najaar 2021
Dec `21 / Jan `22
Voorjaar 2022
Juni 2022

                                       
                                       

Wijnactie is aan de gang - zie volgende bladzijde! 
 

Exacte data voor de andere activiteiten volgen nog! 
Hou onze sociale media en nieuwsbrief in de gaten 

Wil je mee organiseren? 
Laat iets weten via gazetje@geel-zwart.be  

                               
                                      



Sinds vorig seizoen is het mogelijk dat je de cursus
jeugdscheidsrechter thuis vanachter je PC kan volgen via voor
opgenomen sessies op een moment dat voor de cursist zelf past.

Ondanks deze lage drempel merkte we dat het nog steeds niet evident
was om hieraan te beginnen. Om het vuur in sommige wakker te
maken hebben we hiervoor een soort groepssessie gehouden op
dinsdag 12 oktober, waarbij we gezamenlijk door de online cursus zijn
gegaan en de vragen ook hebben overlopen zodat er ook ineens
vragen gesteld konden worden indien die er waren. De eigenlijke
cursus moest nog steeds thuis persoonlijk vervolledigd worden, maar
dit gaf iedereen op z’n minst iets meer zelfvertrouwen om deze te
voltooien.

Er was een zeer aangename opkomt vanuit JU15/JU17/JU19 en
(groot)ouders die interesse toonden. Enkele onder hen hebben nu
effectief de cursus afgerond, dus ons jeugdscheidsrechters-korps is
uitgebreid waardoor we hopelijk zo goed als alle jeugdwedstrijden
kunnen laten begeleiden door een jeugdscheidsrechter.

Afhankelijk van de vraag kan het zijn dat we dit aan het einde van dit
seizoen of begin volgend seizoen opnieuw organiseren. Heb je zelf dus
interesse, neem contact op met ondervoorzitter@geel-zwart.be

Bart M. 

Jeugdscheidsrechter cursus! 

mailto:ondervoorzitter@geel-zwart.be


Wijnactie! 

''t Is weer tijd om te wijnen, wijnen, wijnen,..!!! 

Nieuw dit jaar zijn de heerlijke Montepulciano, Rioja en rosé uit Italië
en Spanje! De gekende Languedoc (Jeanne en Carole) en Baro rosé zijn
er opnieuw bij, samen met de sprankelende cava's. Het oorspronkelijk
plan om de Carbonero te vervangen door St. Victoria, werd aangepast
vanwege leveringsproblemen.  Tot groot plezier van velen, bieden we
dus toch de Carbonero terug aan!  

Meer info over de wijnen vindt u op de website (https://www.geel-
zwart.be/wijnactie/), net als een formulier om te bestellen. 

Bestellen kan tot en met vrijdag 3 december. Voor de feestdagen heeft
u deze heerlijkheid in huis! Als cadeau of om lekker te klinken tijdens
de feesten.  

Alvast bedankt! 
Het GZ-feestcomité-wijn-team 
(Joris, Griet, Senne, Jonathan en Lander)



Blacklight-wedstrijd U17 

Na een aarzelend begin, met de nodige aanpassings-probleempjes aan
de speciale omstandigheden, serveerden beide ploegen een leuke
wedstrijd volleybal. Hoewel de donkere zaal het spel niet eenvoudig
maakte, slaagde de trainer (Jo) er toch in om zijn spelers enkele nieuwe
technieken en zelfs een nieuwe spelvorm (5-1) succesvol laten uit te
testen. Dit resulteerde uiteindelijk in een al bij al vlotte 4-1 zege.

Ook voor de meegereisde supporters was het een speciale belevenis.
Langs de zijlijn zitten en zes “dezelfde” spelers op het veld zien staan
zonder ze te herkennen. Gelukkig stonden de spelers af en toe ook met
hun rug naar hen gekeerd zodat ze herkenbaar werden.

Een donkere sporthal,
strategisch geplaatste black-
lichtspots en reflecterende
lijnen, volleybal en net… Meer
was er niet nodig voor een
bijzondere ervaring!

Op woensdag 10 november
kwam een einde aan enkele
weken van spannende
nieuwsgierigheid voor een
vriendschappelijke wedstrijd
onder black-light bij Sveka
Schoten.

Uit de enthousiaste reacties
van spelers na de wedstrijd
bleek dat ze blij waren met het
geleverde spel en resultaat
maar dat ze vooral nog lang
zullen nagenieten van deze
unieke ervaring.

Johan. 



 

GZ ouderavond 

Reactie Paul J: 
"Wat een Top-ouderavond gisteren!!!! Met 26 aanwezige ouders!!! Jeugdspelers , een
puike presentatie van Katleen en een ongelooflijk exact getimede entree van Lander 
Alles stond netjes klaar toen de eerste ouders binnen kwamen en werden verwelkomd
door Hannah V.M en een drankje aangeboden kregen door Mano.

HLN reporters zouden schrijven: TOP-avond voor het Belgisch volleybal😀"  
                                       

Op 14 oktober stond onze jaarlijkse ouderavond op het programma. Na een online
editie vorig seizoen, keken we ernaar uit om weer gezellig samen te komen met de
ouders van onze jeugdspelers. We nodigden graag alle ouders - en zeker die van onze
nieuwe jeugdspelers- uit voor een gezamenlijke infosessie over de clubwerking, met
meer specifieke info over het komende seizoen en een gesprekje met de trainers. 

Bedankt aan iedereen die hier mee zijn schouders achter zette, voor en achter de
schermen (van inkopen doen, tot zalen reserveren, van drankjes en hapjes serveren tot
presentaties en toelichting geven).                                   



 

  

 

Verbonden
en actief

7 moedige mama' s durfden het opnemen tegen het jong geweld. En dat ze er klaar voor waren
kon je al van in de gang van het sportcentrum horen. 
Een tactiekbespreking hoorde er zoals bij de echten ook bij. En dan waren we vertrokken. Eerst
een deskundige opwarming ( sommige mama' s dachten dat dit een tactiek van de jeugd was
om hen al moe te krijgen). Er was zelf al iemand die het duiken naar een bal niet verleerd was.
Na het opwarmen en inslaan en opslaan kon de echte wedstrijd beginnen.
Eerste set was gelijk opgaand en werd uiteindelijk een 25-23 overwinning voor de jeugd. Het
was duidelijk dat na de eerste set de diesels op gang gekomen waren, want de mama's trokken
het laken naar zich toe met een klinkende 16-25 uitslag.

Waren onze jeugdige speelsters hiervan aangedaan??? Toch wel een beetje, maar in set 3
konden zij dan weer de beste kaarten boven halen en wonnen deze met 25-20.

Inmiddels werd het al 20.45 uur en op mijn vraag of we nog een setje gingen spelen? Ik kreeg
het dapper, maar ook wel heel overtuigende antwoord van de mama's: 3 winnende sets is het
toch; niet???? Klare taal dus! En deze werd omgezet in een 21-25 overwinning door de mama's. 

Van vermoeidheid was dus helemaal nog geen sprake.De 5de set zou dus beslissend
worden.Het inmiddels warm gedraaide geheime opslagwapen bie de mama draaide op volle
toeren en maakte het onze jeugd wel erg moeilijk. Maar met heel veel moed en inzet konden ze
gelijke tred houden. Van 5-6 ging het naar 9-8  en dan naar 13-13. Super spannend....

Jammer genoeg voor onze jeugd kwam het opslagkanon weer in stelling en konden de moedige
jeugdspeelsters niet anders dan naar de bal kijken zonder een goede receptie te kunnen
brengen. Eindstand 14-16 en dus een uiteindelijke wedstrijdwinst met 2-3 voor de mama's.

Beetje ontgoocheld en verdrietig vielen enkele jeugdspelers neer op de grond. 
Ze hebben zich zeer goed verweerd. Maar de know-how en volharding van de tegenstrevers,
daar konden ze net niet tegen op.

Dank aan iedereen, jong en minder jong om zich zo te hebben ingezet en deze wedstrijd te
hebben gevuld met vreugde en spelplezier
Ook nog een gemeende dank aan de supporters. Sommigen hadden er een hele trip voor over
om voor hun kleindochter te komen supporteren. 
Later in de wandelgangen en in de cafetaria werd er hier en daar al gefluisterd over een
herhaling.... 
Hiertegen zeggen we niet neen. Datum volgt.. 

Titanen-wedstrijd mama's vs. dochters 



 

Verbonden
en actief Ploeg challenge 

Maak een ploegfoto in het thema 'december'  -
Er zijn heel wat mogelijkheden! Wees creatief en
ga de challenge aan met andere ploegen.. Na het
eindejaar wordt de winnaar van de challenge
bekend gemaakt! 
                                       
                                       

Hier zijn enkelel voorbeeldjes,
maar jullie zijn vast origineler
dan dit... 
                                       
                                       

Stuur je foto door naar gazetje@geel-zwart.be, 
 post ze op Instagram of Facebook en  tag onze
club!      
                                       

Verbonden
en actief



 

Take care 
&  B E  S A F E  

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 en Laura V 

Bedankt!   

http://geel-zwart.be/

