Informatiebrief seizoen 2022-2023
Instagram
Sinds afgelopen seizoen zijn wij ook te vinden op Instagram.
Zoek op @recreatievolleybal.utrecht en volg ons!
Voorzetting spelregel beslissend punt
Afgelopen seizoen is noodgedwongen een nieuwe spelregel voor onze competitie ingevoerd: een set kon niet in
een gelijkspel eindigen en daarom moest er bij gelijke stand een beslissend punt gespeeld worden. Deze spelregel
wordt nu definitief ingevoerd. We hebben geluisterd naar jullie feedback om de tussentijd tussen twee
wedstrijden iets langer te maken om zodoende meer tijd te hebben voor het eventuele beslissende punt. Daarom
is dit seizoen de tussentijd tussen twee wedstrijden 6 minuten (in plaats van 5). Nog éénmaal kort de spelregel:
“Zodra de zoemer gaat wordt altijd de lopende rally meteen beëindigd. Staat er een gelijkspel op het scorebord?
Alleen dan wordt er nog één beslissend punt gespeeld. Is de zoemer gegaan tijdens het spelen van de rally? Dan
serveert het team dat als laatste serveerde opnieuw voor het beslissende punt. Is de zoemer gegaan tussen twee
punten in? Dan serveert het team wat zojuist het laatste punt heeft gewonnen voor het beslissende punt.”
Tussentijd en speelschema
Door het aanpassen van de tussentijd van 5 naar 6 minuten is het nodig om toernooidagen 10 minuten eerder te
beginnen. Toernooien beginnen voortaan om bijvoorbeeld 09:00 uur en niet om 09:10 uur zoals vorige seizoenen
vaak het geval. Door deze wijzigingen werd het meteen mogelijk om alle wedstrijden voortaan op precies het hele
of halve uur te laten aanvangen. Wel zo duidelijk voor iedereen!
Fluitschema’s
Nevobo werkt hard aan het beschikbaar krijgen van de fluit- en telbeurten in de app. Helaas is dit nog niet gelukt.
Op onderstaande website vind je voor dit seizoen welke wedstrijden jouw team moet fluiten. Surf naar de site en
navigeer naar de juiste poule. Vergeet de pagina niet op te slaan bij je favorieten!
nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/recreanten (en ga verder naar → Regio West → Utrecht)
Aangepaste promotie- en degradatieregels
Tot afgelopen seizoen promoveerden en degradeerden respectievelijk de bovenste en onderste drie teams. Onze
ervaring leert dat een team dat derde van onder eindigt vaak niet wil degraderen en een team dat derde van
boven eindigt niet altijd wil promoveren. Zeker in een poule van 10 of 13 is het ook wat veel als 6 teams van poule
wisselen. Daarom is besloten dat in de basis alleen nog de bovenste twee teams promoveren en de onderste twee
teams degraderen. Dit sluit ook beter aan bij de reguliere competitie. Let op! Zoals bekend kan het mogelijk zijn
om (naar aanleiding van de teaminschrijvingen voor een nieuw seizoen) toch meer of minder teams te laten
promoveren of degraderen. Voor het gehele reglement inclusief promotie- en degradatieregels ga naar:
nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/recreanten (en ga verder naar → Regio West → Utrecht)
Nieuw Digitaal Wedstrijdformulier (DWF)
Nevobo heeft DWF 2.0 geïntroduceerd. Omdat vorig seizoen de introductie van DWF binnen Recreatievolleybal
Utrecht zó voorspoedig verliep, twijfelen we er niet aan dat het werken met dit verbeterde DWF voor jullie ook
geen problemen zal opleveren. Voordeel: de fysieke spelerskaart is verleden tijd. Zorg in ieder geval dat je je
standaardteams hebt klaar staan in het DWF. Je leest meer over DWF 2.0 op de website van Nevobo.
Opkomst
Spelplezier is in onze competitie het belangrijkste. Maar dit kan alleen als je tegenstander er is. Wij rekenen op
jullie inzet om bij elk toernooi aanwezig te zijn. Kom desnoods met te weinig spelers en zoek naar vrijwilligers in
de zaal om een wedstrijd mee te spelen. Zoek de oplossing echter nooit in een afmelding. Je team afmelden is
snel gedaan, maar de consequenties voor de vrijwillige organisatie en jullie tegenstanders is groot. Maak van jullie
probleem, niet het probleem van anderen. Op voorhand bedankt namens alle recreanten voor de 100% opkomst!

