
Datum SR-bijscholing
Data JSR-bijscholing(-en)  (*)

(voor reeds bestaande JSR)
Cursus Nieuwe SR (**)

Cursus JSR

(voor nieuwe JSR)

Landelijke SR's Oost- en West-Vlaanderen

Vrijdag 17/9/2021 om 19u30

Landelijke SR's Antwerpen, Limburg, Vl-Brabant

Dinsdag 14/09/2021 om 19u30

(*) mbt cursus JSR kan je enkel in je eigen gewest deelnemen (**) mbt cursus SR kan je in een ander gewest deelnemen, echter je dient dit bij je inschrijving aan te duiden

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te 

nemen, die op de website ter beschikking zal worden gesteld 

mbt CURSUS NIEUWE SCHEIDSRECHTER.

Dinsdag, 7/9/2021 om 19u30

Zaal: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem

Gewest Mol

(Verantw. Guy Daems)

e-mail: guydaems@telenet.be

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, 

die op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt CURSUS 

NIEUWE JEUGDSCHEIDRECHTER.

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, die 

op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt BIJSCHOLING 

JEUGDSCHEIDSRECHTER

                   

Data start seizoen 2021-2022 Jeugdscheidsrechter (JSR) & Scheidsrechter (SR) bijscholingen & cursussen

Gewest Herentals 

(Verantw. Emiel Naets)

e-mail: emiel.naets@skynet.be

Vrijdag 10/09/2021 om 20u00-22u00

Zaal: "De Sporthal" te Heist op den Berg

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te 

nemen, die op de website ter beschikking zal worden gesteld 

mbt CURSUS NIEUWE SCHEIDSRECHTER.

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, 

die op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt CURSUS 

NIEUWE JEUGDSCHEIDRECHTER.

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, die 

op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt BIJSCHOLING 

JEUGDSCHEIDSRECHTER

Nationale SR's

Vrijdag 10/09/2021 om 19u30

Onder voorbehoud

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te 

nemen, die op de website ter beschikking zal worden gesteld 

mbt CURSUS NIEUWE SCHEIDSRECHTER.

Gewest Turnhout

(Verantw. Steve Boeckx)

e-mail: steve.boeckx@telenet.be

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, 

die op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt CURSUS 

NIEUWE JEUGDSCHEIDRECHTER.

Gewest Antwerpen

(Verantw. Kurt Mariën)

e-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be

Woensdag 25/08/2021 om 19u00 

Zwembad den Uyt in Mol

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te 

nemen, die op de website ter beschikking zal worden gesteld 

mbt CURSUS NIEUWE SCHEIDSRECHTER.

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, 

die op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt CURSUS 

NIEUWE JEUGDSCHEIDRECHTER.

Vrijdag 27/08/2021 om 19.30

Zaal: Den Engel, Kerkstraat 17, 2290 Vorselaar

Provincie Antwerpen

(Verant. Benjamin De Herdt)

e-mail:

scheidsrechters@volleyantwerpen.be

Volley Belgium Nationaal

Volley Vlaanderen  Federaal

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, die 

op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt BIJSCHOLING 

JEUGDSCHEIDSRECHTER

Zaterdag 11/09/2021 om 10u00                                                               

Zaal: sporthal Diepvenneke 

2350 Vosselaar

Mbt seizoen 2021-2022: 

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, die 

op de website ter beschikking zal worden gesteld mbt BIJSCHOLING 

JEUGDSCHEIDSRECHTER

              


