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Sport in de kijker : VOLLEYBAL

Interprovinciaal zomertornooi volleybal dames – jeugd VT Brugge
Veltemweg Sint Kruis, zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2022

Op zaterdag 27 augustus was ik, in naam van de Brugse Sportraad, aanwezig op de organisatie van het volleybaltornooi.
Hun evenement was een tweedaagse ontmoeting met wedstrijden onder tornooileiding van een ex-medewerkster van de Brugse
Sportraad, mevr Katrien Slock.
Aangezien ik zelf jaren jeugdtrainer ben geweest voor de Koninklijke Brugse Badmintonclub, bezocht ik vroeger steeds de
jeugdwedstrijden op zondag. Dit jaar paste het echter beter in mijn agenda om op
zaterdagvoormiddag de sport te gaan bekijken.
Bij het binnenkomen van de sportzaal werd ik heel vriendelijk onthaald door één
van de trainer / coaches / scheidsrechter / barman /…. en ik weet niet hoeveel
functies deze man met voornaam Serge, nog heeft.
Gezien het zwart hemd dat ik had, kon ik, volgens Serge, onmiddellijk als invaller
meedoen met de meisjesploeg die aan het opwarmen was. Ik heb toch maar
gepast!
Voor alle duidelijkheid : de meisjesploeg had ook allemaal een zwart T-shirt aan!
Qua bezetting en nieuwe clubs was het een succesjaar. 10 ploegen hadden zich
ingeschreven voor dit tornooi. Iedereen wilde hier aanwezig zijn op het einde van
de vakantieperiode maar vooral als voorloper van een nieuw seizoen.
Van die 10 ploegen waren er vele nieuwe bij, volgens Katrien. Leuk voor de
organisatie en zeker voor het niveau van het tornooi.
Als je al een paar jaar naar dit evenement komt, kom je wel wat bekend gezichten
tegen. Daarom ken ik ze nog niet met naam maar wat is een naam als je weet
wat die persoon doet voor de club. Haar / zijn inzet is veel waard voor de
organisatie en vooral voor de sportstad Brugge.
Hoe moet een club overleven zonder gemotiveerde vrijwilligers, trainers en
bestuursleden?
Toch had ik graag ook het sportgebeuren nader toegelicht.
Uiteraard is er een groot verschil tussen de zondag, wanneer de jeugd speelt, en de zaterdag waar meisjes van 15 jaar en ’s
avonds van 18 jaar spelen.
Wat mij sterk opviel was de samenhang van de ploegen. Iedereen werkte zich kapot voor een ander. Elke speler weet dat in een
ploegsport moet de ene speler soms de slechte dag van een andere oplossen en dat was hier zeker ook het geval! Iedereen hielp
zijn medespeler. Er was een groot groepsgevoel aanwezig op het veld en daarbuiten, super genoten van deze samenhorigheid.
Als badmintonspeler kende ik niet alle spelregels van het volleybal, maar wat doe je daaraan? Vraag gewoon hulp aan een speler
of ouder die op de bank zit. Je krijgt zeker alle steun over de wedstrijd, de puntentelling, de positie van spelers op het veld, enz.
Iedereen stond mij graag te woord!

Voorzitter: Secretariaat: Penningmeester:
Moelaert Franky Vanhoutte Henk Verhaeghe Mario GSM M. frankymoelaert@telenet.be M. henkvanhoutte@telenet.be M.
marioverhaeghe@gmail.com

Wat ik wel heel goed ken, in de sport, is fairplay. Altijd zelf gepromoot in eigen club en ook op dit
tornooi zien gebeuren. Een bal die de scheidsrechter buiten had gegeven, werd gecorrigeerd door een
tegenspeelster. Ze had de bal met haar vingertoppen geraakt. Super van het meisje in kwestie. Mooi
staaltje van fairplay.
Iedereen die aanwezig was : spelers, ouders, coaches, scheidsrechters, de organiserende club, het
talrijke publiek, …… en mezelf konden genieten van mooie wedstrijden en de tijd vloog voorbij. Ik was
weeral te laat thuis, maar ik kom zeker weten volgend jaar terug!
Ik ben er van overtuigd dat mijn collega binnen de Brugse Sportraad, mevr Katleen Cokelaere, zelf druk met basket bezig,
evenveel genoten had als ik of zelfs nog meer van de wedstrijden die op zaterdagavond werden afgewerkt..
Hopelijk inspireert dit schrijven vele passieve en actieve sporters binnen de Brugse omstreken om eens eens wedstrijd te gaan
bekijken.
Voor mij was het belangrijkste : gelukkige gezichten zien op het veld en naast het veld, bij alle aanwezigen !
We kunnen er helaas niet omheen : ook hier zijn de kosten voor de organisatie opgelopen maar dankzij de financiële steun van
stad Brugge onder de noemer “subsidie bijzonder momenten” blijft dit sportgebeuren mogelijk. Alvast bedankt aan Stad Brugge
!

Technische gegevens zijn uiteraard wel eens de moeite waart om weten. Dankzij Wikipedia kwam ik bij het volgende :
Volleybal is een balsport waarbij het speelveld is verdeeld in twee gelijke helften gescheiden door een net. Het net is
tussen twee palen gespannen en bevindt zich op een bepaalde hoogte boven de grond. Deze hoogte is 2,43 m voor
heren en 2,24 m voor dames. Bij de jeugd is de nethoogte afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de spelers.
De beide teams, die elk uit zes spelers bestaan, bevinden zich ieder op hun eigen helft en proberen door het slaan of tikken
tegen de bal deze op het tegenoverliggende deel van het speelveld binnen de lijnen de grond te doen raken. Een
geslaagde poging, of een fout van de tegenstander, levert een punt op.
Wie het eerst 25 punten heeft behaald wint de set. Wie het eerst drie sets heeft gewonnen, wint de wedstrijd. Bij een gelijke
stand, 2–2 in sets, wordt een beslissende set tot 15 punten gespeeld, bij deze beslissende set wordt er van kant gewisseld
bij de eerste die acht punten heeft. (*)
In de loop der tijd is er een aantal variaties ontstaan waaronder zitvolleybal, minivolleybal en
strandvolleybal. (*) Op het tornooi werd een eigen reglement inzake speelduur gehanteerd omwille van
tijdsdruk.

Op naar de volgende sport.
Geschreven door Henk Vanhoutte
Secretaris Brugse Sportraad, 2022.09.08
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