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KLASSE-INDELING EN COMPETITIEVORM
Dames
In totaal hebben zich 10 damesteams ingeschreven voor de competitie. Deze hebben we op basis van
de ranglijst van vorig jaar verdeeld in 2 klassen van 5 teams:
Dames 1e klasse

Dames 2e klasse

Esro '80 D1

DeVuda D1

Finesse D1

Revival D1

Hands Up D1

Servo D1

Het Vaantje D1

Smash Kerkdriel D1

Ready2Switch D1

VC Sjot D1

De dames spelen dit seizoen een '2-in-1' seizoen, wat betekent dat er in beide klassen zowel een
'winterkampioen' als een 'voorjaarkampioen' zal zijn.
Voor het eerste deel van de competitie (t/m 14 december 2015) spelen beide klassen een hele
competitie (alle teams spelen 2x tegen elkaar). Vervolgens is er een promotie-/degradatie-moment:




Nr. 1 dames 1e klasse = 'winterkampioen 1e klasse'.
Nr. 5 dames 1e klasse degradeert naar de 2e klasse.
Nr. 1 dames 2e klasse = 'winterkampioen 2e klasse' en promoveert naar de 1e klasse.

Het 2e deel van de competitie start op maandag 4 januari 2016, en ook in dit tweede deel spelen beide
klassen weer een hele competitie:



Nr. 1 dames 1e klasse = 'voorjaarskampioen 1e klasse'.
Nr. 1 dames 2e klasse = 'voorjaarskampioen 2e klasse'.
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Heren
Omdat er dit jaar 5 nieuwe herenteams uit de Vughtse competitie zijn overgekomen, hebben we dit
seizoen een ietwat aangepast competitieschema, waarmee we hopen dat alle teams zo snel mogelijk
'op hun plek' terecht gaan komen. Van een aantal teams weten we wat hun kwaliteit is, maar van
andere teams is dat wat lastiger inschatten. In totaal zijn er 19 herenteams ingeschreven voor de
competitie.
Op basis van de ranglijst van afgelopen seizoen, en de bekende kwaliteit van de nieuwe teams hebben
we een indeling gemaakt in 3 klassen; een A-klasse van 7 teams en een B- en C-klasse van elk 6 teams :
Heren A-klasse

Heren B-klasse

Heren C-klasse

Hands Up H1

Aria Volleybal H1

Aria Volleybal H2

HUF H1

Esro '80 H1

BTG H1

Particolare/DS H1

Esro '80 H2

DiVoZo H1

Servo H1

Jong Luchtverwarming H1

Esro '80 H3

Smash H1

Servo H2

Servo H3

VC Sudore H1

Smash '83 H1

Uit Oss H1

X-HvE H1
De teams in de A-, B- en C-klasse starten met een onderlinge halve competitie (alle teams spelen 1x
tegen elkaar). Vervolgens volgt er een promotie/degradatie-moment en worden de klassen herverdeeld
in een 1e t/m 3e klasse:





Nummer 7 van de heren A-klasse degradeert naar de heren 2e klasse
Nummer 1 van de heren B-klasse promoveert naar de heren 1e klasse
Nummer 6 van de heren B-klasse degradeert naar de heren 3e klasse
Nummer 1 van de heren C-klasse promoveert naar de heren 2e klasse

In verband met de wisselingen in de klassesamenstelling starten de 1e t/m 3e klasse weer op 0. De
resultaten van de A-, B- en C-klasse tellen dus niet meer mee in het vervolg van het seizoen.
Heren 1e klasse
De 7 teams uit de heren 1e klasse starten met een halve competitie (elk team speelt 1x tegen elkaar),
waarna de ranglijst wordt opgeknipt in de bovenste 3 teams en de onderste 4 teams. De bovenste 3
teams spelen vervolgens onderling nog een hele competitie (de teams spelen nog 2x tegen elkaar), de
onderste 4 teams een halve competitie. De bovenste helft voor de plaatsen 1-3, de onderste helft voor
de plaatsen 4-7. Alle resultaten die behaald worden in de heren 1e klasse tellen mee voor de
uiteindelijke ranglijst, en het kampioenschap.
Heren 2e klasse & 3e klasse
De 6 teams uit de heren 2e klasse en de 6 teams van de heren 3e klasse starten met een halve
competitie (elk team speelt 1x tegen elkaar), waarna de ranglijst wordt opgeknipt in de bovenste 3
teams en de onderste 3 teams. De bovenste en onderste helft spelen vervolgens onderling nog een
hele competitie (de teams spelen nog 2x tegen elkaar). De bovenste helft voor de plaatsen 1-3, de
onderste helft voor de plaatsen 4-6. Alle resultaten die behaald worden in de heren 2e en 3e klasse
tellen mee voor de uiteindelijke ranglijst, en het kampioenschap.
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COMPETITIEPERIODE
De competitie 2015/2016 start op maandag 14 september 2015 en loopt door tot 25 april 2016.
Op de slotavond zullen zoals gebruikelijk alleen wedstrijden om 20.00u worden gespeeld, waarna in de
kantine van het Sportiom het seizoen zal worden afgesloten onder het genot van een hapje en een
drankje. Alle teams binnen de BBVF zijn van harte uitgenodigd voor deze avond, ook de teams die zelf
niet hoeven te spelen!
In totaal worden 218 wedstrijden gespeeld, verdeeld over 28 speelavonden. Op de volgende data wordt
geen competitie-avond ingepland i.v.m. vakanties en feestdagen:
 maandag 26 oktober 2015 (i.v.m. herfstvakantie)
 maandag 21 december 2015 (i.v.m. Kerstvakantie)
 maandag 28 december 2015 (i.v.m. Kerstvakantie)
 maandag 8 februari 2016 (i.v.m. Carnaval)
 maandag 28 maart 2016 (i.v.m. 2e Paasdag)

WEDSTRIJDLEIDING
Binnen de BBVF lopen we al een paar jaar vooruit op de 'participatiemaatschappij', door elk
ingeschreven team één avond, waarop zij zelf niet hoeven te spelen, in te roosteren om de
wedstrijdleidingstaken uit te voeren. De taken en de procedures hiervoor zijn omschreven in de
‘handleiding wedstrijdleiding’ die is te downloaden via de website van de BBVF (via het menu
Competitie). Welk team op welke avond verantwoordelijk is voor de wedstrijdleiding staat aangegeven
op het wedstrijdschema.

OPBOUWEN EN AFBREKEN
Ook dit seizoen zijn de spelende teams weer zelf verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van
de velden. Teams die om 20.00 uur spelen bouwen de velden op, teams die om 21.30 uur spelen
breken de velden af. Het opbouwen en afbreken van de velden wordt hiermee een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van beide spelende teams.
Het plaatsen en verwijderen van de afscheidingswand tussen de velden is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle spelende teams.
We willen hierbij nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat de teams op tijd aanwezig zijn
in de sporthal. Er zijn afspraken gemaakt met het Sportiom dat de kleedkamers uiterlijk 19.45 uur
geopend zijn (wanneer er onverhoopt toch een kleedkamer op slot blijkt te zitten, kan dit worden
doorgegeven aan de servicebalie bij de ingang van het Sportiom, zodat deze kleedkamer alsnog
geopend kan worden). De teams kunnen dus om 20.00 uur in de zaal zijn om de velden op te bouwen,
zodat de wedstrijden om uiterlijk 20.30 uur kunnen starten. Ook voor de wedstrijden die om 21.30 uur
beginnen is het van belang dat de spelende teams hiervoor op tijd aanwezig zijn, dus ruim voor 21.30
uur, zodat er tijd is voor de warming-up en het inspelen. De zaal wordt door de BBVF gehuurd tot 23.00
uur; op deze tijd moeten de wedstrijden afgerond zijn en de velden afgebroken en opgeruimd.
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Het afbreken en opruimen van de velden houdt in dat:
 netten en palen worden op de daarvoor bestemde kar gelegd en de kar wordt in het
materiaalhok gereden;
 vloersparingen worden dichtgelegd met de daarvoor bestemde deksels
 antennes worden in de EHBO-ruimte opgeborgen: hiervoor is achter de deur van de EHBOruimte een PVC-buis gemonteerd, waarin de antennes kunnen worden opgeborgen (hier
kunnen de antennes aan het begin van de speelavond ook opgehaald worden voor het
opbouwen van de velden);
 verrijdbare afscheidingswanden worden teruggereden naar de opstelplaats naast de tribunes;
 scheidsrechtersstoelen worden teruggereden naar de opstelplaats naast de mobiele
basketbal-baskets;
 scoreborden worden teruggezet op de kasten links in het materiaalhok.

KLEEDKAMERS
We hameren er al een tijdje op, maar toch blijkt het elk seizoen weer een aantal keer fout te gaan. In
het Sportiom zijn 4 groepskleedruimtes, die niet standaard zijn toegewezen aan dames of heren.
Binnen de BBVF hebben we dus enige tijd geleden het systeem geïntroduceerd dat het nummer van de
kleedkamer waarin je als team zit overeenkomt met het veldnummer waarop je speelt. Wanneer je als
heer besluit om in een andere 'heren-kleedkamer' te gaan zitten levert dit uiteraard geen probleem op,
maar wanneer er heren in een voor dames bestemde kleedkamer gaan zitten, dan gaat er iets mis… We
willen jullie daarom nogmaals (met klem) verzoeken om zoveel mogelijk de kleedkamerindeling aan te
houden die overeenkomt met de veldindeling. Op deze manier wordt ook de drukte in de kleedkamers
zoveel mogelijk uitgespreid.

SPELERSREGISTRATIE / DIGITALE PASFOTO'S SPELERS
De spelersregistratieformulieren (Excel-bestand) zijn enige tijd geleden per e-mail verzonden aan de
verenigingscontactpersonen, zoals deze zijn opgegeven bij de inschrijving van de verenigingen. De
ingevulde formulieren moeten uiterlijk 31 augustus 2015 worden ingestuurd bij het bestuur van de
BBVF, via bestuur@bbvf.nl. Mocht je als verenigingscontactpersoon om een of andere reden het
spelersregistratieformulier niet hebben ontvangen, stuur dan even een berichtje aan bestuur@bbvf.nl,
dan zorgen we dat je deze per omgaande als nog ontvangt.
Van de meeste spelers binnen de BBVF hebben we inmiddels een digitale foto. Wanneer er nieuwe
spelers worden aangemeld waarvan we nog geen digitale foto in bezit hebben, verzoeken we
vriendelijk doch dringend uiterlijk 6 september 2015 een digitale foto van de betreffende speler door
te mailen aan het bestuur.
De digitale pasfoto van een speler moet aan een aantal voorwaarden voldoen:
 Losse foto in JPG-formaat (dus geen foto's in een Word-document plakken).
 Foto-bestand bevat alleen de foto (dus geen A4 inscannen met ergens in de hoek een pasfoto)
 De foto moet een 'staande' oriëntatie hebben en een afmeting van ca. 600 x 800 pixels (dus
geen foto's op volle grootte uit je 31 megapixel camera, van 5MB per stuk)
 De foto moet actueel en goedgelijkend zijn en van voren worden genomen (bij voorkeur met
een egale achtergrond).
Ook zien we graag de naam van de speler terug in de bestandsnaam van de foto, zodat we ook weten
welke foto bij welke naam hoort.
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We hebben in het verleden al veel verschillende vormen en afmetingen van pasfoto's binnengekregen,
waarmee we redelijk wat tijd kwijt zijn om deze bruikbaar te krijgen voor ons 'smoelenboeksysteem'.
Vandaar deze misschien wat formeel ogende voorwaarden. Een foto, genomen met een digitale
camera of telefoon, tegen een egale achtergrond is uitstekend bruikbaar voor ons, en is ook makkelijk
te maken.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BBVF zal dit jaar worden gehouden op woensdag 7
oktober 2015, vanaf 20.00 uur in de vergaderruimte naast de ingang van de ijsbaan, in het Sportiom.
Op de ALV wordt onder andere het inschrijfgeld van het lopende seizoen bepaald, dus we hopen van
elk deelnemend team binnen de BBVF ten minste één persoon te mogen verwelkomen!

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het BBVF-bestuur is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2014 zijn de vrijgekomen posities van Secretaris
en Ledenadministratie ingevuld door resp. Stefanie van der Wee (Hands Up) en Frans Thijssen (Esro
'80). Ook dit seizoen zullen er weer 2 bestuursposities vrijkomen en ingevuld moeten worden. Henk
Mijdam (voorzitter) en Ronald de Bok (competitieleider) zullen bij de komende Algemene
Ledenvergadering hun posities neerleggen.
De positie van competitieleider zal door Stefanie van der Wee worden ingevuld, waarmee de positie
van secretaris weer vrijkomt. Ester Wijnen, onze huidige penningmeester, heeft aangegeven zich
kandidaat te willen stellen voor de functie van voorzitter.
Het bestuur is dus op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen voor een van de volgende
functies:




voorzitter
penningmeester
secretaris

De hoeveelheid tijd die met deze posities gemoeid is valt reuze mee binnen de BBVF, maar de posities
moeten wel ingevuld worden om de continuïteit van de BBVF te kunnen waarborgen.
Schroom dus niet om je aan te melden voor een van deze posities! Mocht je meer informatie willen
hebben over deze functies, stuur dan een mail aan bestuur@bbvf.nl.
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Voor de nieuwe deelnemers binnen de BBVF-competitie, en ter opfrissing van het geheugen van de al wat
langer deelnemende teams, hebben we in dit info-bulletin ook nogmaals de regels met betrekking tot de
fluitbeurten en de procedure voor het afmelden voor een wedstrijd beschreven.

FLUITBEURTEN





Elk deelnemend team aan de BBVF competitie moet gedurende het seizoen een aantal
fluitbeurten vervullen. Het aantal fluitbeurten wordt zo gelijk mogelijk verdeeld tussen de
verschillende teams.
De fluitbeurten worden in het wedstrijdschema aangegeven onder de kolom ‘scheidsrechter’.
Een fluitbeurt wordt altijd vervuld door 2 personen: 1 scheidsrechter die de wedstrijd fluit en 1
teller die de score bijhoudt en het wedstrijdformulier invult, m.b.t. setstanden, time-outs enz.

PROCEDURE WEDSTRIJDAFMELDING







Wanneer een team niet in de mogelijkheid is een ingeplande wedstrijd te spelen, dan moet dit
kenbaar gemaakt worden aan:
 Het BBVF-bestuur, per e-mail: bestuur@bbvf.nl
 De tegenstander, per e-mail of telefoon (afhankelijk van het tijdstip van de afmelding)
 De scheidsrechter, wanneer de geplande wedstrijd om 20.00u zou starten, zodat deze
niet voor niets naar het Sportiom hoeft te komen.
De e-mailadressen en telefoonnummers van de contactpersonen van de teams binnen de
klasse waarin je team speelt, wordt aan het begin van het seizoen verstrekt aan de
contactpersoon van het team.
In principe wordt een afgezegde wedstrijd reglementair verloren met 3-0. Hoewel het BBVFbestuur kan beslissen of een wedstrijd al dan niet overgespeeld moet worden, zal in de praktijk
meestal de keuze worden gelaten aan de tegenstander van het team wat de wedstrijd heeft
afgezegd. In het wedstrijdschema van de competitie is slechts beperkt ruimte voor
inhaalwedstrijden, dus waarschijnlijk zal een eventuele inhaalwedstrijd op een trainingsavond
van een van beide teams moeten worden gespeeld. De teams moeten in onderling overleg een
scheidsrechter regelen voor de inhaalwedstrijd.
Wanneer een team zich afmeldt voor een wedstrijd, ontslaat dit het team niet van het vervullen
van een eventuele fluitbeurt die avond.
Om te voorkomen dat de tegenstander van een team wat zich afmeldt voor een wedstrijd,
alleen voor een fluitbeurt alsnog naar het Sportiom moet komen, moet het afmeldende team
de eventuele fluitbeurt van de tegenstander overnemen op de avond van de afgezegde
wedstrijd.
(Ofwel: een wedstrijd afmelden betekent altijd fluiten op de betreffende avond, ook als je team
hiervoor niet stond ingeroosterd)

We hopen jullie met dit info-bulletin voldoende te hebben geïnformeerd over het komende seizoen.
Mochten er naar aanleiding van dit bulletin nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dit graag.
We zijn per e-mail te bereiken via bestuur@bbvf.nl
Rest ons niets verder dan jullie heel veel succes voor het komende seizoen te wensen!

Bestuur BBVF
Henk Mijdam (Servo, aftredend voorzitter)
Stefanie van der Wee (Hands Up, aftredend secretaris / nieuwe competitieleider)
Ester Wijnen (Hands Up, aftredend penningmeester / kandidaat voorzitter)
Frans Thijssen (Esro '80, spelersadministratie)
Ronald de Bok (Hands Up, aftredend competitieleider)
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