
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westvolley: tijdschrift van KWVBV vzw. 
Koninklijk  West-Vlaams Volleybalverbond 

 

Hoofd- en eindredactie / lay-out: 
Soete Eric 

Capucienenstraat 134             8900 Ieper 
Tel: 057/36.31.12                               GSM:0476/42 50 90 

e-mail: eric@kwvbv 
 
 

URL KWVBV      http://www.kwvbv.be 
Wijzigingen : via secretariaat 
overname teksten: enkel na toestemming redactie 
V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper 
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WESTVOLLEY 1 

08/09/2013 

 

Blz 2 weetjes 

Blz 3 raad van bestuur 

Blz 7 aanbestedingen 

Blz   23 goedgekeurde ballen 

Blz   25  wedstrijdwijzigingen  
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SECRETARIAAT 
SOETE ERIC                         
CAPUCIENENSTRAAT 134                             
 8900 IEPER 
 
0476/42 50 90      
eric@kwvbv.be 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

VC Dentergem omtrent het betreden van de nieuwe zaal ? 
 
Het is verboden de sportvloer te betreden met eender welk schoeisel dat reeds buiten als sport -of straatschoeisel 
werd gebruikt en met sportschoeisel dat strepen nalaat (vb. zwarte zolen). 
 
Dit zijn de instructies van de gemeente Dentergem. 

Interessante opleiding voor sportclubs 

Vlabus wil de officiële tewerkstelling in sportclubs verder stimuleren en sportclubs begeleiden om te evolueren naar 
zelfredzaamheid en professionalisme.  
 
Vlabus heeft daarom de handen in elkaar geslagen met het Dynamoproject om - tweemaal dezelfde- interessante opleiding 
rond ‘fondsenwerving en sponsoring in de sport’ voor sportclubs te organiseren: 
 
- op dinsdag 19 november 2013 :  
Locatie: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 
Uur: van 19.00 uur tot 22.00 uur 
Docent: professor Wim Lagae (sporteconoom) 
 
Inschrijven voor dinsdag 19 november doe je hier. 
  
- op donderdag 21 november 2013  
Locatie: sportverblijf, Zuiderlaan 14, 9000 Gent 
Uur: van 19.00 uur tot 22.00 uur 
Docent: professor Wim Lagae (sporteconoom) 
 
Inschrijven voor donderdag 21 november doe je hier. 
Pas na betaling is de inschrijving geldig. Er zijn geen beperkingen qua aantal deelnemers per sportclub.  
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13 augustus 2013  19U30  Café “Au Damier” Roeselare 

 
1. Aanwezig:   Johan Van Riet - Johan Callens –  Willy Scherrens – Eddy  

Degrave - Filip Rossel – Viv Roelens 
Verontschuldigd Eric Soete  

                  
2. Overlijden Rik Luyten. 
3. Verslag vorige vergadering 

- Verzekering is opgezegd. 
- Uitnodiging Zwevezele. Informatie nog te ontvangen. (Eric) 

 
4. Verslagen commissies 

4.1. nihil 
 

5. VVB 
5.1. Volleymagazine wordt niet meer gedrukt en is te downloaden. 
5.2. Er wordt een jaarboek gedrukt. 
5.3. Drukken internationale spelregels zal niet gebeuren door de VVB 
5.4. Ballenmerken zijn goedgekeurd zie lijst VVB site. Publicatie in KWVBV 
5.5. Km vergoeding is goedgekeurd op 0,34 euro. 
5.6. Fiscale fiches. Besproken.  
5.7. Fiscale fiches KWVBV. Moet ook uitgeschreven worden. Te onderzoeken voor uitvoering vanaf 

kalenderjaar 2013. 
  

6. Dagelijks bestuur 
6.1. Nihil 

 
7. Volley-event is voorbereid. Krant van West-Vlaanderen werkt verder mee. 

07.09.2013 start om 13u15 
 

8. Aanbestedingen 
8.1. Gewijzigde tekst werd doorgestuurd. Goedgekeurd na kleine aanpassingen. Er wordt een 

vernieuwde versie opgestuurd naar de leden RvB KWVBV. 
8.2. Wie is verantwoordelijk bij een uitgegeven organisatie. KWVBV of de organiserende club. Johan 

stelt de vraag aan Ethias. 
 

9. Provincie 
9.1. Subsidie. KWVBV dringt aan om samen te zitten met de provincie. 
9.2. Zal de provincie nog aanwezig zijn op onze organisaties? 

 
10. Briefwisseling. 

10.1. Uitnodigingen ploegvoorstellingen. 
10.2. Aansluiting -8-jarigen. (Knack Roeselare). Ieder aangesloten lid moet verzekerd zijn.  
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11. Aanvullingen 
11.1.  Voorzitter 

- Website zal worden vernieuwd  
- Automatiseren boeten samen met facturatie naar de ploegen toe. 
- Krant van West-Vlaanderen stopt met ploeg van de week. 
- Johan Van Riet schrijft bedankingsbrief naar Pedro Quinten. 

 
11.2.  Ondervoorzitter 

- Vlaamse Jeugd Champions League 2013-2014 
- Overzicht financiële verrichtingen 

 
11.3.  Secretaris 

- nihil 
 

11.4.  Provinciale ontmoetingscommissie 
- Vlaamse Jeugd Champions League 2013-2014 

 
11.5.  Provinciale scheidsrechterscommissie 

11.5.1. Aantal is gedaald naar 125. Is 12-tal minder 
11.5.2. Aantal te fluiten wedstrijden is duidelijk gestegen. 
11.5.3. Onderzoek wat kan er nog in de toekomst wat kan niet. Besluit is dat er geen 

scheidsrechters meer zullen aangeduid worden voor regionale scholieren meisjes. Dit 
vertegenwoordigt 18 wedstrijden. 

11.5.4. Waarom is Linde Maertens niet aangeduid. 
11.5.5. Volgende cursus in Moorsele. Momenteel 5 kandidaten. Is onvoldoende aangroei. 
11.5.6. Algemene vergadering in Zedelgem. Bart is uitgenodigd om uitleg te geven. 03.09.2013 
11.5.7. 07.09.2013. Volley Event arbitrage besproken. 

 
11.6.  Jeugd selectie en techniek 

- 11.09.2013 Voltis in Katho Torhout. 
- Stages starten zaterdagmorgen 17.08.2013 
- IPJOT gaat door in Overpelt. 31.08.2013 en 01.09.2013 
- Uitnodiging voor steunpuntentraining. Verzending per mail naar clubverantwoordelijken. 

Wachten reacties af. 
- Wenst een rekening bij KBC. Goedgekeurd. Viv doet nodige. 

 
11.7.  Promotie en media 

- Melding op sport West 
o Liga B   Lendelede en Marke/Webis 
o 1ste NH  Torhout en Oostende 
o Liga A Dames Oostende  
o Liga B Dames  Tielt en Vlamertinge 

- Vriendjesdag. Besproken 
- Persfiches. Besproken. 

 
12. Varia 

12.1.  Ontvangen briefwisseling naar secretaris wordt te laat of niet beantwoord 
12.2. Is de lijst secretarissen, jeugdverantwoordelijken en voorzitters up-to-date 
12.3. Algemene mails naar clubs, moeten de leden RvB KWVBV ook ontvangen 
12.4. Schrijven G&V Kuurne. Besproken. 
12.5. Uitrusting is OK. 
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12.6. Ballen afgehaald. Overschot aan T-shirts. 
12.7.  Kledij. 
12.8. Fotosessie voor leden raad van bestuur. 

 
13. To do 

13.1. Eric 
13.1.1. Informatie uitnodiging Zwevezele 
13.1.2. Publicatie ballenmerken op site KWVBV 
13.1.3. Afspraak met provincie betreffende subsidies 
13.1.4. Niet of te laat beantwoorden briefwisseling. Reden ? 
13.1.5. Lijst secretarissen, jeugdverantwoordelijken, voorzitters, is deze nog op-to-date?? 
13.1.6. Bij verzending van algemene mail, moeten leden raad van bestuur in CC geplaatst worden. 

 
13.2. Johan Van Riet 

13.2.1. Vervangende beheerders op raad van bestuur VVB 
13.2.2. Fiscale fiches vanaf kalenderjaar 2013 
13.2.3. Navraag doen bij Ethias. Verantwoordelijkheid bij organisaties KWVBV. Is dit de federatie of de 

organiserende instantie 
13.2.4. Afspraak met provincie betreffende subsidies 
13.2.5. Website KWVBV 
13.2.6. Automatiseren boetes en daaruitvolgende facturatie 
13.2.7. Bedankingsbrief naar Krant van West-Vlaanderen (Pedro Quinten) naar aanleiding stopzetten 

organisatie ploeg van de week 
13.2.8. Tussentijds financieel overzicht opsturen naar RvB KWVBV 
13.2.9. Kledij PK 

 
13.3. Eddy 

13.3.1. Aangepaste tekst van aanbestedingen versturen naar leden Raad van bestuur 
 

13.4. Johan Callens 
13.4.1. Onderzoek (nog) niet aanduiding Linde Maertens 

 
13.5. Viv 

13.5.1. Openen rekening bij KBC 
13.5.2. Versturen uitnodigingen per mail steunpunttrainingen. 

 
 
 
Volgende bijeenkomst donderdag 12.09.2013 – 19u30 
Damier Roeselare 
 

Johan Callens         Johan Van Riet 
Verslag          Voorzitter KWVBV  
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1. OPVRAGEN KANDIDATUREN 
 
Kandidaturen organisatie halve finale beker van W. Vlaanderen heren seniors en jeugd jongens & dames seniors en jeugd 
meisjes.Op de pare jaren dames op zaterdag en heren op zondag, voor de onpare jaren wordt dit heren op zaterdag en 
dames op zondag. 
Deze organisaties zijn geprogrammeerd op zaterdag 01 maart 2014 en zondag 02 maart 2014. De halve finales starten vanaf 
09u00 (minimum drie terreinen zaterdag, vier op zondag beschikbaar). West-Vlaamse clubs moeten hun kandidatuur voor 
deze organisatie schriftelijk indienen bij de provinciale competitieleider, Eddy Degrave, voor 1 oktober 2013 . Bij de 
kandidatuur moet een bewijs, dat de sporthal vrij is voor de organisatie van deze halve finales, bijgevoegd worden. Dit bewijs 
moet afgeleverd worden door de eigenaar van de sporthal. 
Onkosten scheidsrechters (km en wedstrijdvergoeding) halve finale seniors vallen te laste van de organiserende club. 
De toegangsprijs voor alle halve finales seniors bedraagt max 3.00 euro (vanaf zestien jaar). 
Gratis toegang voor: 

- jongeren geboren na 1997. 
- iedere halve finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15- 
-Scheidsrechters en officielen op vertoon van geldige lidkaart 

 
Jeugd halve finales: toegang gratis. 
Voorbeeld schema halve finales zaterdag drie terreinen 
 

uur Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 
9.00 Eerste Halve finale  

U11 meisjes 
Eerste Halve finale  
U13 meisjes 

 

11.00 Tweede Halve finale  
U11 meisjes  

Tweede Halve finale 
U13 meisjes 

 

13.30 Eerste Halve finale  
U19 meisjes 

Eerste Halve finale  
U17 meisjes 

Eerste Halve finale  
U15 meisjes 

15.30 Tweede Halve finale 
U19 meisjes 

Tweede Halve finale 
U17 meisjes 

Tweede Halve finale  
U15 meisjes 

18.00 Eerste halve finale seniors dames  
20.00 Tweede halve finale seniors dames. 
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Voorbeeld schema halve finales zondag vier terreinen 
 

uur Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 Terrein 4 
9.15 Eerste Halve finale  

U11 jongens 
Eerste Halve finale 
U13 jongens 

  

11.00 Tweede Halve finale 
U11 jongens 

Tweede Halve finale  
U13 jongens 

Eerste Halve finale  
U15 jongens 

Tweede Halve  
U15 jongens 

13.30 Eerste Halve finale  
U19 jongens 

Tweede Halve finale 
U19 jongens 

Eerste Halve finale  
U17 jongens 

Tweede Halve finale  
U17 jongens 

16.00 Eerste halve finale seniors heren. 
18.00 Tweede halve finale seniors heren. 
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2. AANBESTEDINGEN 
 

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
jeugdbekerfinales KWVBV op Paaszaterdag 19 april 2014. 

Deze finales bestaan uit tien wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.  
- Aanvangsuren zijn 10.00; 14.00; 16.00,18.00 en 20.00 uur 

Volgende wedstrijden worden betwist : 
- finale beker West-Vlaanderen , zowel jongens als meisjes, U11 – U13 – U15 – U17 – U19 

 
1. Toewijzing van de organisatie : 
 
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 1.000,00 €. Ingeval 
er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en 
gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL – Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór 1 
oktober 2013. 
 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de vermelding : 
“Aanbesteding jeugd bekerfinales Paaszaterdag 2014” 
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata. 
 
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- inrichter 
de finales wil laten doorgaan. 
Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie. 
 
Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. Een finalist kan eventueel organisator zijn 
van deze finales. 
 
Betaling van de aanbesteding : 
- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 
- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  
 
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % 
verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.  
 
2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales: 
 

Sporthal: 
Er moeten twee terreinen aanwezig zijn in de sporthal die  tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste 
provinciale heren. 
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn. 
Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 300 zitplaatsen voor de toeschouwers 
- Minimaal 20 VIP-plaatsen. 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers. 
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Speelveld: 
- twee spelersbanken 
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 
- een markeerderstafel met drie stoelen 
- een scheidsrechtersplatform 
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 
- strafstoelen 
- afgebakende opwarmingszones 
- netten zonder houten stokken 

 
Beschikbare uitrusting: 

- een manometer 
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 
- 4 goedgekeurde wedstrijdballen en 30 opwarmingsballen  
- dweilen 
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 
- een secretariaatsruimte 
- een aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen 
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 
- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige hulpverlener 
- een degelijke geluidsinstallatie op beide terreinen 
- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 
- een tafel met serveerschaal voor de medailles 
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 

 

Beschikbaar personeel: 
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 
- 1 zaalverantwoordelijke 
- bedieners voor het scorebord 
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 
- een omroeper 
- een erkend E.H.B.O-team (Vlaams Kruis of Rode Kruis) of gediplomeerde hulpverlener 
- een kinesist 
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen  

 
Ten laste van de organiserende club: 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het 
     K.W.V.B.V.) 

- aanmaken van de inkomkaarten 
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoorde- 
lijken K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of  
sportafgevaardigde, enz. 
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 
- voeren van de nodige publiciteit 
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- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 
- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 
- opvang van de ploegen 
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters 
- Aparte ruimte om s’ middags maaltijd te nuttigen voorzien. 
- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het  
net,onmiddellijk na het einde van iedere finalewedstrijd. 
- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 

 
Inkomsten voor de organiserende club: 

-  reclamepanelen 
- verkoop dranken en eventueel maaltijden 
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 
- verkoop van dranken buiten de sportzaal  
- inkomgelden dagticket maximum  2 euro. 

 
  Gratis inkom: 

- scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 
- jongeren geboren na 1997. 
- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15. 
-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

 
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen : 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald 
met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina 
11 

 

  



 

 

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
bekerfinales KWVBV op Paasmaandag    21 april 2014. 

 
Deze finales bestaan uit vier wedstrijden waarvan de volgorde bepaald wordt door de competitieleiding.  

Aanvangsuren zijn 13.00; 15.00; 17.00 en 19.00 uur 
Volgende wedstrijden worden betwist : 

- finale beker West-Vlaanderen seniores dames en heren 
- finale trofee Nationaal Divisie Heren 
- finale trofee Jean Pierre Dehaene Dames 

 
1. Toewijzing van de organisatie : 
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 2.500,00 €. Ingeval 
er geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en 
gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór  1 
oktober 2013. 
 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de vermelding : 
“Aanbesteding bekerfinales Paasmaandag 2014” 
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.  
 
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- inrichter 
de finales wil laten doorgaan. Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie. 
 
Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. Een finalist kan eventueel organisator zijn 
van deze finales. 
 
Betaling van de aanbesteding : 
- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 
- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  
 
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % verwijlintresten 
aangerekend worden op de verschuldigde som.  
 
2. Algemene vormvereisten voor bekerfinales: 
Sporthal: 
Het terrein moet centraal in de sporthal gelegen zijn en tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste 
provinciale heren. 
Speelveld moet minstens één uur voor de eerste wedstrijd gebruiksklaar zijn. 
Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 750 zitplaatsen voor de toeschouwers 
- Minimaal 80 VIP-plaatsen. 
- Ongeveer 50 zitplaatsen voor ploegen, welke nog moeten spelen of gespeeld hebben 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers. 
- Aparte locatie die kan omgebouwd tot VIP-locatie voor ongeveer 100 man 
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Speelveld 
- twee spelersbanken 
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 
- een markeerderstafel met drie stoelen 
- een scheidsrechtersplatform 
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 
- strafstoelen 
- wisselbordjes (nrs 1 – 20) 
- afgebakende opwarmingszones 
- netten zonder houten stokken 

 
Beschikbare uitrusting : 

- een manometer 
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 
-  4 goedgekeurde wedstrijdballen en 20 opwarmingsballen 
- dweilen 
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 
- een secretariaatsruimte 
- aparte ruimte voor het invullen van de wedstrijdbladen  
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 
- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige hulpverlener 
- een degelijke geluidsinstallatie 
- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 
- een tafel met serveerschaal voor de medailles 
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 

 

Beschikbaar personeel: 
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 
- 1 zaalverantwoordelijke 
- bedieners voor het scorebord 
- 6 ballenrapers 
- 2 vegers 
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 
- een zaalverantwoordelijke 
- een omroeper 
- een erkend E.H.B.O-team (Vlaams Kruis of Rode Kruis) of gediplomeerde hulpverlener 
- een kinesist 
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen (begeleiding, bij voorkeur één man of vrouw per 

ploeg) 
 
Ten laste van de organiserende club : 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het  K.W.V.B.V.) 
- aanmaken van de inkomkaarten 
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen, aan de prominenten, de commissieverantwoordelijken  
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K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of sportafgevaardigde, enz. 
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 
- voeren van de nodige publiciteit 
- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 
- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 
- opvang van de ploegen 
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 
- voorzien in belegde 3 broodjes per man (15 personen per ploeg) aan te bieden na hun wedstrijd  in een 

afzonderlijk lokaal. 
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie na de derde wedstrijd. 
- Na de eerste wedstrijd een receptie aanbieden aan de VIP-genodigden bestaande  uit koffie,thee of 

frisdrank en  gebak. Tijdsduur ongeveer 20 minuten 
- tussen de tweede en derde wedstrijd een receptie aanbieden aan de VIP-genodigden bestaande  uit koffie, 

frisdrank en streekbier en hapjes ( kaasjes). Tijdsduur ongeveer 20 minuten 
- tussen de derde en vierde wedstrijd een receptie aanbieden aan de VIP-genodigden bestaande uit wijn, 

frisdrank en belegde broodjes. Tijdsduur ongeveer 20 minuten 
- inrichten van een receptie, een half uur na de laatste wedstrijd (genodigden: 15 personen per ploeg, de 

scheidsrechters van dienst,K.W.V.B.V.-verantwoordelijken, plaatselijke autoriteiten, … Tijdsduur van de receptie 
ongeveer 1 uur. 

- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het net , onmiddellijk na het 
einde van iedere finalewedstrijd. 

- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 

 
Inkomsten voor de organiserende club: 

-  reclamepanelen 
- verkoop dranken en eventueel maaltijden 
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 
- verkoop van dranken buiten de sportzaal  
- inkomgelden dagticket maximum  6 euro  

 
Gratis inkom: 

- scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 
- jongeren geboren na 1997. 
- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15. 
-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

 
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen: 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald 

    met bonnen van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 
 

  
Pagina 
14 

 

  



 

 

Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
jeugdeindronden,supercupjeugd en kampioenenviering 

jeugd  KWVBV op zaterdag 26 april 2014. 
Aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het tornooi start normaal van 9.00 uur laatste wedstijden 
vangen te laatste aan om 20.00 uur 
Volgende wedstrijden worden betwist : 

- Supercup jeugd, regionale eindronden en provinciale jeugd eindronden. 
  
1. Toewijzing van de organisatie : 
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 500,00 €. Ingeval er 
geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Eindronden van West-Vlaanderen – Aanbesteding en 
gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór  1 
oktober 2013. 
 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de vermelding : 
“Aanbesteding jeugdeindronden 2014” 
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata.  
 
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- inrichter 
de eindronden wil laten doorgaan. Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie. 
 
Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. 
 
Betaling van de aanbesteding : 
- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 
- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % 
verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.  
 
 
2. Algemene vormvereisten voor eindronden: 
Sporthal: 
Er moeten zes terreinen aanwezig zijn in de sporthal die  tenminste voldoen aan de homologatienormen voor derde 
provinciale. 
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn. 
Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers 
- Ongeveer 20 VIP-plaatsen. 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers. 
- Ruimte voor het huldigen van de kampioenen met geluidsinstallantie voor minium 250 man. 
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Speelveld: 
- twee spelersbanken 
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 
- een markeerderstafel met drie stoelen 
- een scheidsrechtersplatform 
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 
- strafstoelen 
- afgebakende opwarmingszones 

 

Beschikbare uitrusting: 
- een manometer 
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 
- dweilen 
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 
- een secretariaatsruimte 
- aparte ruimte voor invullen van de wedstrijdbladen 
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 
- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen met aanwezige hulpverlener 
- een degelijke geluidsinstallatie 
- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 
- een tafel met serveerschaal voor de medailles 
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 

 

Beschikbaar personeel : 
- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 
- 1 zaalverantwoordelijke 
- bedieners voor het scorebord 
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 
- een omroeper 
- een erkend E.H.B.O-team (Vlaams Kruis of Rode Kruis) of gediplomeerd hulpverlener 
- een kinesist 
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen  

 
• Ten laste van de organiserende club : 
Ten laste van de club vallen : 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het K.W.V.B.V.) 
- aanmaken van de inkomkaarten 
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoordelijken 

K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of sportafgevaardigde, enz. 
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 
- voeren van de nodige publiciteit 
- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 
- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 
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- opvang van de ploegen 
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters 
- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het net , onmiddellijk na het 

einde van iedere finalewedstrijd. 
- aparte ruimte om s’middags een maaltijd te nuttigen voorzien. 
- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 

 
°  Inkomsten voor de organiserende club : 

-  reclamepanelen 
- verkoop dranken en eventueel maaltijden 
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 
- verkoop van dranken buiten de sportzaal  
- inkomgelden dagticket maximum  2  euro. 

   
Gratis inkom: 

-scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 
- jongeren geboren na 1997. 
- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15. 
-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

 
°   Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen : 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald met bonnen 

van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 
 
 
Voorbeeld schema : 

KWVBV Jeugdeindronden 8 mei 2010 voorlopig schema: 
LOCATIE: STEDELIJKE SPORTHAL INDUSTRIELAAN TORHOUT. 
Miniemen meisjes twee reeksen:  Reeks 1 bestaat uit kampioen reeks A-C-E-G.  Reeks 2 bestaat uit kampioen reeks B-D-F. 
Juniors jongens en meisjes spelen geen supercup. 

Uur Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 Terrein 4 Terrein 5 Terrein 6 

 
Kadetten meisjes 
regionaal. Twee 
spelende sets. 

. 
Kadetten meisjes 
regionaal. Twee 

spelende sets 
Miniemen meisjes regionaal. Twee spelende sets. 

9:00 

Reek A – Reeks B  
Volley Venus 

Oostkamp- Davolo 
Loppem 

 

 

Reeks C – Reeks D 
-Hermanas 

Wervik- 
VT 
Gullegem A 

 

Reeks A – Reeks C 
Ruvo 

Ruddervoorde A- 
Volley Team Nivo 

Koksijde 
 
 

Reeks E – Reeks G 
DV 

Hernieuwenburg 
Wielsbeke- 

Gaverhal Deerlijk 
 

 

Reeks B – 
Reeks D 
Beaphar 

Poperinge A-  
DVC ATC 

Wevelgem A 
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10:00 

Reeks A – Reeks C 
Volley Venus 
Oostkamp - 

Hermanas Wervik 
 

Miniemen 
jongens Start 
om 10:00 uur 

Volledige 
wedstrijd 
Reeks A – 
Reeks B 

De 
Beerlanders 
Beernem -  

VC Jong 
Kuurne 

 
 

Reeks E – Reeks B 
Kerdavo Avelgem 

B - 
Davolo Loppem 

Reeks A – Reeks E 
Ruvo 

Ruddervoorde A – 
DV 

Hernieuwenburg 
Wielsbeke 

Reeks C – Reeks G 
Volley Team Nivo 

Koksijde –  
Gaverhal Deerlijk 

Reeks B – 
Reeks F 
Beaphar 

Poperinge A- 
Volley 

Bredene 
 

11:00 

Reeks A – Reeks E 
Volley Venus 
Oostkamp - 

Kerdavo Avelgem 
B 

Reeks D – Reeks B 
VT 
Gullegem A 
- 

Davolo Loppem 

Reeks E – Reeks C  
DV 

Hernieuwenburg 
Wielsbeke-   

Volley Team Nivo 
Koksijde 

Reeks A – Reeks G 
Ruvo 

Ruddervoorde A- 
Gaverhal Deerlijk 

Reeks D – 
Reeks F 

 DVC ATC 
Wevelgem A- 

Volley 
Bredene 

12:00 

Reeks A – Reeks D 
Volley Venus 
Oostkamp- 

VT 
Gullegem A 

Reeks E – Reeks C 
Kerdavo Avelgem 

B- 
Hermanas Wervik- 

Winnaar reeks 1 – 
Winnaar reeks 2 

Tweede reeks 1 - 
Tweede reeks 2 

Derde reeks 
1 – 

Derde reeks 
2 

13:00 
Reeks B – Reeks C 
Davolo Loppem-  

Hermanas Wervik 
 

Reeks D – Reeks E 
VT Gullegem A- 

Kerdavo Avelgem 
B 

   

Huldigingen  kampioen miniemen jongens regionaal om 12:00 uur  

Huldigingen kampioenen miniemen meisjes regionaal om 13:30 

Huldigingen kampioenen kadetten meisjes regionaal om 14:30  

 Terrein 1 Terrein 2 Terrein 3 Terrein 4 Terrein 5 Terrein 6 

  

Scholieren 
meisjes 

regionaal. 
Twee 

winnende 
sets. 

 

Kadetten jongens 
provinciaal. 

Volledige 
wedstrijd 

Juniors jongens.  Twee spelende 
sets. 

13:30  

Reeks A –
ReeksB 

VT Diksmuide 
-AVC 

Harelbeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reeks A – Reeks B 
Knack Randstad 

Roeselare- 
Rembert Torhout 

Heren 
 

Webis Wevelgem 
Bissegem-   

Jong Kuurne 

Knack 
Randstad 

Roeselare- 
Rembert 
Torhout 
Heren  

14:30  Verliezer  
reeks A /B – 

Reeks C 
Volley 

Oudenburg-
Gistel B 

 

Knack Randstad 
Roeselare –  
Jong Kuurne 

Rembert 
Torhout 
Heren- 
Webis 

Wevelgem 
Bissegem-   

15:00 

Supercup jeugd 
Volledige 
wedstrijd 

Miniemen meisjes 
 

Hermes Volley 
Oostende – Bevo 

Roeselare 

Supercup jeugd 
Volledige 
wedstrijd 

Scholieren meisjes 
 

PV Sound 
Tievolley Tielt - 

DVC ATC 
Wevelgem 

Supercup jeugd 
Volledige 
wedstrijd 

Preminiemen 
jongens 

 
Knack Randstad 

Roeselare –  
PV Sound 

15:30 

Winnaar reeks 
A/B –  Reeks C 

Volley 
Oudenburg-

Knack Randstad 
Roeselare –  

Webis Wevelgem 
Bissegem-   

Rembert 
Torhout 
Heren – 

Jong Kuurne  
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Gistel B  Tievolley Tielt  

Huldiging kampioenen scholieren meisjes regionaal om 17:30 
Huldiging kampioenen kadetten jongens provinciaal om 17:30 
Huldiging kampioenen juniors jongens provinciaal om 17:30 

Huldiging kampioenen miniemen meisjes provinciaal en supercup om 17:30 
Huldiging kampioenen scholieren meisjes provinciaal en supercup om 17:30 

Huldiging kampioenen preminiemen jongens provinciaal en supercup om 17:30 
Huldiging kampioenen scholieren jongens regionaal om 17:30 

 
 
 
 
 

Supercup jeugd. Volledige wedstrijd 

17:00 

Preminiemen 
meisjes 
DVC ATC 

Wevelgem – 
Dynamivo 
Dadizele 

Miniemen 
jongens 
Knack 

Randstad 
Roeselare  – 

Rembert 
Torhout Heren 

 

Kadetten meisjes 
PV Sound 

Tievolley Tielt - 
Hermes Volley 

Oostende 
 

 

Kadetten 
jongens 

PV Sound 
Tievolley Tielt –  

Rembert 
Torhout Heren 

of Knack 
Randstad 
Roeselare 

Scholieren 
jongens 
Knack 

Randstad 
Roeselare – 

Rembert 
Torhout Heren 

Huldiging supercup kadetten jongens provinciaal om 19:30 
Huldiging kampioenen kadetten meisjes provinciaal en supercup om 19:30 

Huldiging kampioenen preminiemen meisjes provinciaal en supercup om 19:30 
Huldiging kampioenen miniemen jongens provinciaal en supercup om 19:30 
Huldiging kampioenen scholieren jongens provinciaal en supercup om 19:30 
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Aanbestedingsvoorwaarden tot het inrichten van 
eindrondenseniors,supercupseniors en kampioenenviering 

seniors  KWVBV op zondag 27 april 2014. 
Aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Het tornooi start normaal van 9.00 uur laatste wedstijden 
vangen te laatste aan om 19.00 uur 
Volgende wedstrijden worden betwist : 

- Supercup seniors, en provinciale seniors eindronden. 
 
1. Toewijzing van de organisatie : 
De organisatie wordt toegewezen door middel van een aanbesteding. Het bedrag mag niet lager zijn dan 500,00 €. Ingeval er 
geen kandidaten zijn, wordt de organisatie toevertrouwd aan de  organisatiecommissie KWVBV. 
Verzending gebeurt als volgt : in een gewone omslag geadresseerd aan Bekers van West-Vlaanderen – Aanbesteding en 
gericht aan de verantwoordelijke POC / PCL – Degrave Eddy Esenweg 39 8600 Diksmuide. De zending moet binnen zijn vóór  
1 oktober 2013. 
 
Het aanbestedingsbedrag moet zich bevinden in een tweede gesloten omslag waarop op de buitenzijde enkel de vermelding : 
“Aanbesteding seniorseindronden 2014” 
De aanbestedingen zullen publiek geopend worden op de eerst volgende Raad van Bestuur na de inschrijfdata. 
 
Samen met het geboden bedrag van aanbesteding, moet het adres van de zaal vermeld worden waar de kandidaat- inrichter 
de eindronden wil laten doorgaan. 
Met een attest dit de zaal vrij is op de dag van de organistie. 
 
Samen met alle gegevens van de inrichtende club: stamnummer, naam voorzitter en secretaris. Ondertekend voor akkoord 
met de vormvereisten en lasten door de voorzitter en de secretaris van de club. 
 
Betaling van de aanbesteding : 
- 60%  uiterlijk 30 dagen vóór datum organisatie. 
- 40%  uiterlijk 15 dagen na datum organisatie.  
 
Deze bedragen zijn te storten op de rekening van het K.W.V.B.V. Bij niet-tijdige betaling zal 10 % 
verwijlintresten aangerekend worden op de verschuldigde som.  
 
2. Algemene vormvereisten voor eindronden: 
Sporthal: 
Er moeten zes  terreinen aanwezig zijn in de sporthal die  tenminste voldoen aan de homologatienormen voor eerste 
provinciale. 
Speelvelden moeten minstens één uur voor de eerste wedstrijden gebruiksklaar zijn. 
Volgende accomodaties  : 

- Minimaal 200 zitplaatsen voor de toeschouwers 
- Ongeveer 20 VIP-plaatsen. 
- Tafels en zitplaatsen voor de pers. 
- Ruimte voor het huldigen van de kampioenen met geluidsinstallantie voor minium 250 man. 
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Speelveld: 
- twee spelersbanken 
- voldoende water in gesloten plastiekverpakking voor spelers 
- een scorebord met relevante naambordjes (+ reserve scorebord) 
- een markeerderstafel met drie stoelen 
- een scheidsrechtersplatform 
- wedstrijdbladen en rotatiebriefjes 
- strafstoelen 
- afgebakende opwarmingszones 

 
Beschikbare uitrusting: 

- een manometer 
- een hoogtemeter met centimeteraanduiding 
- dweilen 
- een affiche met nuttige inlichtingen aan de ingang 
- voldoende kleedkamers voor de spelers voorzien van naamplaatjes 
- een kleedkamer die kan afgesloten worden,bestemd voor de scheidsrechters 
- een secretariaatsruimte 
- aparte ruimte voorzien voor het invullen van het wedstrijdblad 
- een afgeschermde plaats voor de trofeeën 
- een E.H.B.O.-lokaal met de nodige hulpmiddelen en aanwezige hulpverlener 
- een degelijke geluidsinstallatie 
- het nodige ijs in de nabijheid van het speelveld (ijsbox) 
- een tafel met serveerschaal voor de medailles 
- water in gesloten plastiekverpakking voor de ploegen 
- een lijst met telefoonnummers van de hulpdiensten (politie, dokter en kliniek van wacht). 

 
Beschikbaar personeel: 

- 1 persoon voor opvang ploegen, scheidsrechters en verantwoordelijken 
- 1 persoon voor hulp tornooisecretariaat 
- 1 zaalverantwoordelijke 
- bedieners voor het scorebord 
- personen aan de inkom (kaartenverkoop en controle) 
- een zaalverantwoordelijke 
- een omroeper 
- een erkend E.H.B.O-team (Vlaams Kruis of Rode Kruis) of gediplomeerd hulpverlener 
- een kinesist 
- verantwoordelijken voor de opvang van de ploegen  

 
Ten laste van de organiserende club: 

- opstellen van een programmaboekje (waarvan twee bladzijden gratis ter beschikking van het K.W.V.B.V.) 
- aanmaken van de inkomkaarten 
- uitnodigingen aan de plaatselijke besturen,aan de prominenten, de commissie-verantwoordelijken 

K.W.V.B.V., aan de Raad van Bestuur van de V.V.B., aan de voorzitter van de sportraad of sportafgevaardigde, enz. 
- uitnodigen en sensibiliseren van de pers 
- voeren van de nodige publiciteit 
- verspreiden van affiches in diverse openbare gebouwen, sporthallen en scholen 
- eventueel bebloeming en opsmuk van de sporthal 
- plaatsen van wegaanduidingen naar de sporthal 
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- parkeergelegenheid voorzien voor scheidsrechters, ploegen en genodigden 
- opvang van de ploegen 
- verwelkoming en plaatsaanduiding van de genodigden 
- voorstelling van de ploegen voor de wedstrijd 
- belegde broodjes plus koffie voor de verantwoordelijken organisatie commissie en scheidsrechters 
- opstellen van een tafel met de trofeeën, op het speelveld in de nabijheid van het net , onmiddellijk na het 

einde van iedere finalewedstrijd. 
- aparte ruimte om s’ middags een maaltijd te nuttigen voorzien. 
- alle kosten voor het gebruik  van de zaal 
- voeren van de nodige publiciteit in de lokale Pers 

 
Inkomsten voor de organiserende club: 

-  reclamepanelen 
- verkoop dranken en eventueel maaltijden 
- tombola of stickerverkoop buiten de sportzaal 
- eventueel reclameboekje, mits twee gratis voorbehouden bladzijden voor het K.W.V.B.V. 
- verkoop van dranken buiten de sportzaal  
- inkomgelden dagticket maximum  2 euro. 

 
Gratis inkom: 

-scheidsrechters en officiëlen in bezit van een geldige lidkaart of scheidsrechterskaart 
- jongeren geboren na 1997. 
- iedere finalist ontvangt voor zijn aanwezige spelers en afgevaardigden gratis toegangskaarten max 15. 
-VIP genodigden uitgenodigd door de RVB KWVBV. 

 
Ten laste van de Raad van Bestuur KWVBV vallen: 

- voorziening van de nodige trofeeën en / of bekers. 
- verplaatsingskosten en de wedstrijdvergoedingen van de scheidsrechters en markeerders. 
- dranken voor verantwoordelijken en scheidsrechters (maaltijden en dranken worden betaald met bonnen 

van de Raad van Bestuur, die na de organisatie verrekend worden). 
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COMPETIELEIDING 
 
EDDY DEGRAVE                                 
ESENWEG 39                    
8600 DIKSMUIDE 
 
051/50 44 66     
eddy.degrave@telenet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

SEIZOEN 2013-2014 
 

FIVB GOEDGEKEURDE BALLENMERKEN  
 
MIKASA 

                 MVA 200 
                  MVA 300   

MOLTEN 
          V5M5000 (color) 
GALA 
          BV 5591S 
QUINGDAO-SYNSHEEN 
          ‘Star’VB 225-34 
CAMBUCI 

                 Penalty Pro 6.0 
                                                      Penalty Pro 7.0 

                                           (gekleurd synthetisch leer) 
 
Eén van de baltypes in het rood moeten worden gebruikt in de nationale 
competities. 

 
VOLGENDE BIJKOMENDE BALLENTYPES ZIJN GOEDGEKEURD 

VVB  
MIKASA 
          MVP 200 (color) 
GALA: 
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          BV 5121S (nieuw model) 
          BV 5581S  
MOLTEN: 
          V5M4500 
          V5M4000 
 

ENKEL NOG GELDIG VOOR SEIZOEN 2013-2014      

MIKASA 
          MVP 200NC  
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WEDSTRIJDWIJZIGINGEN 
 
JOHAN CARDON                                 
HOOGWEGEL 61                    
8470 GISTEL 
 
059/27 62 66     
johan.cardon@skynet.be 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Wedstrijdwijziging nr. 1 
 Wedstrijdnr 657 Eerste provinciale heren 
 Prefaxis Menen B Volley Team Diksmuide 
 Datum: zaterdag 12 oktober 2013 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 18:00 
 zaal: H.M03 wordt: 
 Aanvragende  Prefaxis Menen Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 2 
 Wedstrijdnr 1021 U17 scholieren jongens  
 Prefaxis Menen Packo Zedelgem 
 Datum: zaterdag 19 oktober 2013 wordt: 
 Uur: 11:00 wordt: 9:00 
 zaal: H.M03 wordt: 
 Aanvragende  Prefaxis Menen Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 3 
 Wedstrijdnr 2821 U13 miniemen jongens  
 Prefaxis Menen VC Pervol Ruiselede vzw* 
 Datum: zaterdag 7 december 2013 wordt: 
 Uur: 15:00 wordt: 11:00 
 zaal: H.M03 wordt: 
 Aanvragende  Prefaxis Menen Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja  
 
Wedstrijdwijziging nr. 4 
 Wedstrijdnr 6030 U17 scholieren jongens  
 Izegems Volley Team Prefaxis Menen 
 Datum: zondag 6 april 2014 wordt: zondag 9 februari 2014 
 Uur: 10:30 wordt: 
 zaal: H.I03 wordt: 
 Aanvragende  Prefaxis Menen Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 5 
 Wedstrijdnr 414 U17 scholieren jongens  
 Olva Brugge VC Pervol Ruiselede vzw 
 Datum: zaterdag 28 september  wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 10:00 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
 
  

Pagina 
25 

 

  

mailto:eddy.degrave@telenet.be


 

 

Wedstrijdwijziging nr. 6 
 Wedstrijdnr 1333 U13 Miniemen jongens  
 Olva Brugge* Roepovo Poperinge B* 
 Datum: zaterdag 26 oktober 2013 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja 
 
Wedstrijdwijziging nr. 7 
 Wedstrijdnr 2477 U13 Miniemen jongens  
 Olva Brugge* VC Loppem* 
 Datum: zaterdag 23 november 2013 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 8 
 Wedstrijdnr 2486 U11 preminiemen jongens  
 Olva Brugge* Knack Roeselare* 
 Datum: zaterdag 23 november 2013 wordt: 
 Uur: 14:30 wordt: 10:00 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja  
 
Wedstrijdwijziging nr. 9 
 Wedstrijdnr 2817 U13 Miniemen jongens  
 Olva Brugge* Rembert Torhout Heren 
 Datum: zaterdag 7 december 2013 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 10 
 Wedstrijdnr 3794 U17 scholieren jongens  
 Olva Brugge De Beerlanders Beernem 
 Datum: zaterdag 18 januari 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 18:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 11 
 Wedstrijdnr 3811 U13 Miniemen jongens  
 Olva Brugge* Packo Zedelgem* 
 Datum: zaterdag 18 januari 2014 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
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Wedstrijdwijziging nr. 12 
 Wedstrijdnr 3820 U11 preminiemen jongens  
 Olva Brugge* Smashing Club Ingelmunster* 
 Datum: zaterdag 18 januari 2014 wordt: 
 Uur: 14:30 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 13 
 Wedstrijdnr 4351 U13 Miniemen jongens  
 Olva Brugge* Volley Team Diksmuide 
 Datum: zaterdag 1 februari 2014 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Olva Brugge Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 14 
 Wedstrijdnr 877 Sportline 2.0 reeks 1 
 Roepovo Poperinge B Beaphar Poperinge 
 Datum: zondag 13 oktober 2013 wordt: zaterdag 12 oktober 2013 
 Uur: 10:00 wordt: 14:30 
 zaal: H.P01 wordt: 
 Aanvragende  Roepovo Poperinge Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 15 
 Wedstrijdnr 3242 Sportline 2.0 reeks 1 
 Roepovo Poperinge A Roepovo Poperinge B 
 Datum: zondag 15 december 2013 wordt: zaterdag 14 december 2013 
 Uur: 10:00 wordt: 14:30 
 zaal: H.P01 wordt: 
 Aanvragende  Roepovo Poperinge Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 16 
 Wedstrijdnr 167 U17 Scholieren meisjes  
 G&V Kuurne Giks-Mode Waregem B 
 Datum: zaterdag 21 september  wordt: zondag 15 september  
 Uur: 17:45 wordt: 10:30 
 zaal: H.K11 wordt: 
 Aanvragende  Giks-mode Waregem Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 17 
 Wedstrijdnr 494 U15 Kadetten meisjes  
 Hermanas Wervik VBC Katjes Ieper 
 Datum: zaterdag 28 september  wordt: 
 Uur: 15:00 wordt: 13:30 
 zaal: H.W04 wordt: 
 Aanvragende  Hermanas Wervik Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
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Wedstrijdwijziging nr. 18 
 Wedstrijdnr 3374 Vierde provinciale dames C 
 Packo Zedelgem B VC Pervol Ruiselede vzw C 
 Datum: zaterdag 4 januari 2014 wordt: 
 Uur: 16:00 wordt: 17:00 
 zaal: H.Z02 wordt: 
 Aanvragende  Packo Zedelgem Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 19 
 Wedstrijdnr 561 Sportline 2.b 2de klasse reeks  
 VC Pervol Ruiselede  Volley Team Brugge B 
 Datum: zondag 29 september  wordt: 
 Uur: 14:00 wordt: 10:30 
 zaal: H.A01 wordt: 
 Aanvragende  VC Pervol Ruiselede Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 20 
 Wedstrijdnr 2093 Tweede provinciale heren 
 PV Sound Tievolley  Rembert Torhout Heren B 
 Datum: zondag 17 november 2013 wordt: 
 Uur: 11:00 wordt: 16:00 
 zaal: H.T01 wordt: 
 Aanvragende  PV Sound Tievolley  Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 21 
 Wedstrijdnr 3037 Tweede provinciale heren 
 PV Sound Tievolley  Volley Oudenburg-Gistel A 
 Datum: zondag 15 december 2013 wordt: 
 Uur: 11:00 wordt: 16:00 
 zaal: H.T01 wordt: 
 Aanvragende  PV Sound Tievolley  Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 22 
 Wedstrijdnr 1279 Tweede provinciale dames A 
 PV Sound Tievolley  Packo Zedelgem A 
 Datum: zondag 27 oktober 2013 wordt: zondag 16 februari 2014 
 Uur: 11:00 wordt: 
 zaal: H.T01 wordt: 
 Aanvragende  Packo Zedelgem Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 23 
 Wedstrijdnr 4594 Tweede provinciale dames A 
 Packo Zedelgem A PV Sound Tievolley Tielt 
 Datum: zaterdag 15 februari 2014 wordt: zaterdag 26 oktober 2013 
 Uur: 19:00 wordt: 16:30 
 zaal: H.Z02 wordt: 
 Aanvragende  Packo Zedelgem Admininstatieve kost:    Zie 22  
  Toegestaan Ja   

 
  
 
 

  
Pagina 
28 

 

  



 

 

Wedstrijdwijziging nr. 24 
 Wedstrijdnr 112 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Volley Venus Oostkamp 
 Datum: zaterdag 21 september  wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: WW3 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr.   25 
 Wedstrijdnr 1016 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Ruvo Ruddervoorde B 
 Datum: zaterdag 19 oktober 2013 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 26 
 Wedstrijdnr 1850 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  VKT Torhout D 
 Datum: zaterdag 9 november 2013 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 27 
 Wedstrijdnr 2451 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Packo Zedelgem B 
 Datum: zaterdag 23 november 2013 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja  
   
Wedstrijdwijziging nr. 28 
 Wedstrijdnr 3090 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Wivo Wingene C 
 Datum: zaterdag 14 december 2013 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
 
Wedstrijdwijziging nr. 29 
 Wedstrijdnr 3785 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Volley Bredene B 
 Datum: zaterdag 18 januari 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
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Wedstrijdwijziging nr. 30 
 Wedstrijdnr 4053 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Elckerlyc Zwevezele C 
 Datum: zaterdag 25 januari 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 31 
 Wedstrijdnr 4492 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Sint Joris VBC 
 Datum: zaterdag 8 februari 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 32 
 Wedstrijdnr 4629 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Slovo Volley Brugge B 
 Datum: zaterdag 15 februari 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 33 
 Wedstrijdnr 5152 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  VC Pervol Ruiselede vzw C 
 Datum: zaterdag 8 maart 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 34 
 Wedstrijdnr 5546 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Volley De Haan B 
 Datum: zaterdag 22 maart 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 35 
 Wedstrijdnr 6264 Vierde provinciale dames C 
 Hermes Volley  Volley Team Brugge E 
 Datum: zaterdag 12 april 2014 wordt: 
 Uur: 16:30 wordt: 15:00 
 zaal: H.O12 wordt: 
 Aanvragende  Hermes Volley  Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja   
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Wedstrijdwijziging nr. 36 
 Wedstrijdnr 65 Derde Provinciale Heren A 
 Packo Zedelgem C Apollo Koekelare 
 Datum: zaterdag 21 september  wordt: 
 Uur: 19:00 wordt: 16:00 
 zaal: H.Z02 wordt: 
 Aanvragende  Packo Zedelgem Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja  
 
Wedstrijdwijziging nr. 37 
 Wedstrijdnr 371 Tweede provinciale dames A 
 Volley Team Brugge B Elckerlyc Zwevezele A 
 Datum: zaterdag 28 september  wordt: 
 Uur: 20:30 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Volleyteam Brugge Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 38 
 Wedstrijdnr 384 Derde provinciale dames A 
 Volley Team Brugge C Elckerlyc Zwevezele B 
 Datum: zaterdag 28 september  wordt: 
 Uur: 20:30 wordt: 16:30 
 zaal: H.A02 wordt: 
 Aanvragende  Volleyteam Brugge Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 39 
 Wedstrijdnr 547 U13 miniemen meisjes  
 VT Gullegem B* Davoz Zwevegem B* 
 Datum: zondag 29 september  wordt: 
 Uur: 11:00 wordt: 9:00 
 zaal: H.G04 wordt: 
 Aanvragende  VT Gullegem Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 40 
 Wedstrijdnr 567 Sportline 2.0 reeks 4 
 Davo Wevelgem A VC Jong Kuurne 
 Datum: zaterdag 28 september  wordt: zaterdag 5 oktober 2013 
 Uur: 11:00 wordt: 
 zaal: H.W13 wordt: 
 Aanvragende  Davo  Wevelgem Admininstatieve kost: 
 Toegestaan Ja  
  
Wedstrijdwijziging nr. 41 
 Wedstrijdnr 705 Derde provinciale dames B 
 Sportiva Langemark Divo Ingelmunster A 
 Datum: zondag 13 oktober 2013 wordt: zaterdag 12 oktober 2013 
 Uur: 16:00 wordt: 17:00 
 zaal: H.L08 wordt: 
 Aanvragende  Sportiva Langemark Admininstatieve kost: WW1 
 Toegestaan Ja  
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Wedstrijdwijziging nr. 42 
 Wedstrijdnr 1316 U17 scholieren jongens  
 VT Marke Webis  De Beerlanders Beernem 
 Datum: zondag 27 oktober 2013 wordt: 
 Uur: 11:00 wordt: 
 zaal: H.W06 wordt: H.M01 
 Aanvragende  VT Marke-Webis  Admininstatieve kost: WW1bis 
 Toegestaan Ja   
  
Wedstrijdwijziging nr. 43 
 Wedstrijdnr 1343 U11 preminiemen jongens  
 VT Marke Webis  Knack Roeselare* 
 Datum: zondag 27 oktober 2013 wordt: 
 Uur: 11:00 wordt: 
 zaal: H.W06 wordt: H.M01 
 Aanvragende  VT Marke-Webis  Admininstatieve kost: WW1bis 
  Toegestaan Ja  
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	V.U. Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper
	13 augustus 2013  19U30  Café “Au Damier” Roeselare

