
VO L L E Y B A LV E R E N I G I N G

ZATERDAG 15 OKTOBER

stuur je wedstrijdverslag met leuke actiefoto of teamfoto 
naar de social media kanalen van @serviavolleybal

Nieuw bestuurslid!

TRIBUNEBLAADJE

Tussenstand 
Grote Clubactie

ALV: 18 oktober

Servia openingsfeest
29 oktober

Halloween party

Tussenstand 
Grote Clubactie

Wijzigingen 
spelregels

Onnodig verlies 
voor Heren 4 

Nieuwe aanwinst D1



VO L L E Y B A LV E R E N I G I N G

openingsfeest

Zaterdag 29 oktober

20:30 uur  |  €7,50

senioren, recreanten en a-jeugd
Adres: Clarissenhof 58 (M.H.C. Vianen)

kaartverkoop is gestart!



Nieuw bestuurslid

Hallo,

Mijn naam is Patricia en ik ben al 23 jaar lid van deze gezellige volleybalvereniging. 
Na tien jaar training te hebben gegeven heb ik ervoor gekozen om deze taak even 
los te laten. In de tussentijd ben ik een studie gestart om hopelijk zomer 2023 
mijn diploma binnen te halen. In de zomer van dit jaar appte Johan mij of dat ik 
een taak in het bestuur wilde vervullen. Direct was ik enthousiast en heb ik mij 
aangemeld om mijn allereerste bestuursvergadering bij te wonen. Stiekem wist ik 
het antwoord al, maar ik was toch erg benieuwd naar wat het allemaal inhoudt. Al 
snel heb ik besloten om een taak te gaan vervullen en wel de taak als secretaris. 
Ik ga mij veel bezighouden met de interne verslaglegging en het uitdragen van dit 
beleid. Ook pak ik een rol op bij de activiteiten van de mini’s en zullen jullie mij 
nog steeds terugzien als lid van het JAC (Jeugdactiviteiten commissie). Naast mijn 
eigen wedstrijden bij dames2 kunnen jullie mij dus ook als bestuurslid opzoeken. 

Ik heb er erg veel zin in en ik hoop dat ik mijn steentje kan 
bijdragen aan dit leuke bestuur.
Groetjes Patries



Wijziging spelregels

Vanaf het seizoen 2022-2023 is er weer een aantal wijzigingen in de spelregels 
voor de niveaus Topdivisie en lager. Een volledig overzicht van de wijzigingen is te 
vinden op de website van de Nevobo. 

Een aantal van de wijzigingen: 
7.4.3.1 Opstelling
“Een deel van een voet van iedere achterspeler moet zich verder van de middenlijn
bevinden dan, of gelijk staan met, de voorste voet van de met hem corresponderende
voorspeler.” Zie voor een verduidelijking onderstaande afbeeldingen.

7.4.3.2 Opstelling
“Een deel van een voet van iedere rechter (linker) speler moet zich dichter bij 
de rechter (linker) zijlijn bevinden dan, of gelijk staan met, de voeten van de 
andere spelers in de eigen lijn.” Ook hier een verduidelijking met de onderstaande 
afbeeldingen.

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/


Tussenstand Grote Clubactie 2022
Wil je een echt klapper maken met de lotenverkoop? Verkoop dan een Superlot! 
Met een Superlot t.w.v. € 150,- verkoop je 50 loten ineens. Dit is dus direct 
€ 120,- voor onze clubkas! Een Superlot is ideaal om te verkopen aan een 
seniorenteam en aan bedrijven als een mooie vorm van mini-sponsoring.

Top drie verkopers
1. Nuvola Al (Mini 2-3)
2. Senna Sewdoelare (MB1)
3. Benjamin Beijen (Mini N4)

Top drie teams
1. Mini 2-3
2. Mini N4
3. Mini N5



Servia heren 4 beleeft een moeizame middag in IJsselstein   

Alweer de derde wedstrijd van het seizoen staat op het programma voor Servia 
Heren 4. In IJsselstein is Vives Heren 8 de tegenstander. 

In set 1 begint Servia best aardig. Het pakt de voorsprong en heeft de overhand 
in de set. Toch is het Vives dat uiteindelijk de voorsprong in de set overneemt 
nadat Servia te slordig spel laat zien. Die voorsprong geven ze niet meer uit 
handen en zo wint Vives redelijk onverwacht de eerste set. (25-17)

Na de valse start is het Servia dat in de tweede set wel de focus vast blijft 
houden en geen onnodige fouten maakt. Met enigszins gemak wordt de stand 
in de sets 1-1. (19-25) 

Vives wint de derde set met het minimale verschil en neemt opnieuw de 
voorsprong in de wedstrijd over. (25-23) Maar in set 4 is het Servia dat de 
wedstrijd tot een vijfde set te dwingen. (21-25)

In deze beslissende set laat Servia opnieuw niet het beste spel zien. Daardoor 
kan Vives de leiding in de set nemen. Het lukt Servia niet meer om in hun eigen 
spel te komen en zo gaat Vives er vandoor met de winst. (15-10)

Een onnodig verlies na het ondermaatse spel van Servia voelt natuurlijk 
ontzettend zuur. Vandaag krijgt het de kans om dit gevoel weg te werken tegen 
Shot. In Vianen start de wedstrijd om 11:30. Tot dan!



Nieuwe spelverdeler Dames 1
Hoi hoi, 

Misschien heb  je mij de vorige thuisdag al bij Dames 1 zien spelen. Ik vervul vanaf 
dit seizoen de rol van spelverdeler, samen met Mariska. Ik stel mij graag even 
voor. Ik ben Melanie, 23 jaar oud en ik woon in Amersfoort. Momenteel werk ik in 
het onderwijs en ben ik aan het afstuderen. 

Dit is mijn eerste seizoen bij Servia. Hiervoor heb ik 14 jaar bij het misschien wel 
bekende AVV Keistad en 3 jaar bij het wellicht onbekende Wilhelmina gevolleybald. 
Naast zelf volleyballen ben ik actief geweest als jeugdtrainer en commissielid 
van verschillende onderdelen. Nu ben ik vooral actief bij grotere toernooien en 
evenementen voor volleybaldirect.nl. Ik ben dan ook het afgelopen WK bijna elke 
dag aanwezig geweest!

Verder sta ik ook graag naast het volleybalveld. Ik maak 
volleybalfoto’s bij verschillende teams op verschillende 
niveaus. Mijn droom is dan ook om ooit een keer op een 
groot toernooi te zijn als fotograaf bij het Nederlands team.

Dit ben ik in een notendop. Mocht je meer willen weten of 
gezellig kennis willen maken, kom gerust na de wedstrijd 
eens langs :-)

Groet, Melanie



VANDAAG IN ACTIE

Veld 1 Veld 3 Veld 5 Veld 7

Veld 2 Veld 4 Veld 6 Veld 8

TRIBUNE

Tijd Servia Tegenstander Veld Scheidsrechter Teller

09
:3

0 JA2 UVV/Sphynx JA 1 5 Dames 2 Ouder JA 2

MB1 Shot MB 2 6 Dames 1 Ouder MB 1

11
:3

0

HS 2 Shot HS 3 1 Q. Stekelenburg JA 2

HS 4 Shot HS 4 2 Heren 2 MB 1

JB 1 Lovoc JB 1 3 Heren 1 Ouder JB 1

DS 2 VV Utrecht DS 10 4 C. de Groot JA 2

N6 1 Volleer N6 1 6 Dames 1 Ouder N6 1

13
:3

0

HS 1 VV Utrecht HS 5 1
Bond
S. Hendriks

Dames 2

HS 3 UVV/Sphynx HS 1 3
W. van 
Wuijckhuijse

JB 1

DS 1 VV Utrecht DS 7 4 F. van Dijen JB 1




