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SECRETARIS
Na enkele woelige maanden hopen we toch aan het volleybalseizoen 2020-2021 te kunnen
beginnen.
Afhalen documenten
Afhaalmoment van de documenten en de omslagen voor de competitie gaat door op
woensdag 2 september 2020 tussen 19 en 20 uur in de cafetaria van Sporthal De Plaon te
Mechelen.
Indien onmogelijk om deze daar af te halen kan dit uitzonderlijk, na telefonische afspraak, ook
gebeuren bij de gewestelijke secretaris thuis vanaf 3 september 2020.
Men kan ook, zoals de voorbije jaren, alles laten versturen, maar de kosten zijn dan voor de
club. Dit dient men dan wel ten laatste op 1 september 2020 via mail te laten weten.
Als iemand anders dan secretaris of voorzitter de documenten zal komen afhalen dan dient
men dit ook ten laatste op 1 september 2020 via mail door te geven.
Aanpassingen aan het gewestelijk bekerreglement
Door laattijdige wijzigingen aan het annorama dienden wij het schema van de
bekerwedstrijden aan te passen als volgt:
Voorronde 12-13 september 2020
N.V.T.
1/16 finales 31 okt.-1 november 2020 - wedstrijdakkoorden VOOR 1 oktober 2020
1/8 finales 19-20 december 2020
- wedstrijdakkoorden VOOR 10 november 2020
1/4 finales 6-7 februari 2021
- wedstrijdakkoorden VOOR 10 januari 2021
1/2 finales 6-7 maart 2021
- wedstrijdakkoorden VOOR 15 februari 2021
Als jullie het bekerreglement hebben nagelezen dan weten jullie dat in de eerste helft van de
periode tot de volgende bekerronde de voorstellen binnen moeten zijn.
Hier volgen de data:
1/16 finales: voorstellen ten laatste op 23/9/2020
1/8 finales: voorstellen ten laatste op 6/11/2020
1/4 finales: voorstellen ten laatste op 31/12/2020
1/2 finales: voorstellen ten laatste op 10/2/2021

akkoorden VOOR 1/10/2020
akkoorden VOOR 10/11/2020
akkoorden VOOR 10/1/2021
akkoorden VOOR 15/2/2021

Clubwijzigingen
Adreswijziging voorzitter:
AA 2284 WOKA WOMMELGEM
Kurt De Peuter, Doornaardstraat 6b te 2160 Wommelgem
GSM: 0477 37 84 34
Email: kurt.depeuter@telenet.be
Nieuwe voorzitter:
AA 2294 VOLLEYBAL CLUB SLOEP BORSBEEK
Jozef Mortelmans, Profeetstraat 7 te 2520 Ranst
Email: jozef.mortelmans@pandora.be
Data verschijnen inlichtingenbladen seizoen 2020-2021
19/08/2020
20/01/2021
16/09/2020
17/02/2021
21/10/2020
17/03/2021
18/11/2020
21/04/2021
16/12/2020
16/06/2021

COMPETITIE
De Gewestelijke competitie mag met 2 weken verlengd worden.
Tot en met 9 mei 2021 mogen er dus wedstrijden ingepland worden.
Clubs die problemen ondervinden met het inplannen van bekerwedstrijden mogen nog tot 1 september 2020
zonder kosten hun deelname annuleren.

SCHEIDSRECHTERS

JEUGDSCHEIDSRECHTERS (JSR) EN SCHEIDSRECHTERS (SR):
NIEUWIGHEDEN en OVERZICHT 2020-2021

15/08/2020

Kurt Mariën - E-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be - GSM: 0479/451403

INLEIDING
Beste Volleybalvrienden, Sportclubs, Sportverenigingen,...
Beste Voorzitters, Secretarissen, Jeugdscheidsrechtersverantwoordelijken,...

Met dit schrijven wil ik jullie informeren aangaande ENKELE NIEUWIGHEDEN mbt de cursus en bijscholingen
voor SCHEIDSRECHTERS en JEUGSCHEIDSRECHTERS!

Alvast mijn excuses dat U de info veel later ontvangt dan vorige seizoenen, maar ik dien er geen geheim van te
maken dat COVID 19 ook in de organisatie van alles mbt scheidsrechters het nodige overleg en de nodige
overwegingen met zich heeft meegebracht om tot deze samenvatting te komen.

Een uitgebreide bundel met ALLE details mag u in de loop van volgende week verwachten!

Maar ik geef U alvast een preview van de wijzigingen die er aankomen.

Indien er nog vragen zijn, kan U me steeds contacteren via e-mail (kurtmarien@volleybelgiumreferee.be) of
gsm (0479/451403).

NIEUWIGHEDEN seizoen 2020-2021
Steeds trachten we een evenwicht te vinden tussen een aanvaardbare en zeer noodzakelijke theoretische
kennis van de internationale volleybalspelregels zodat onze scheidsrechters (SR) en jeugdscheidsrechters (JSR)
wedstrijden kunnen fluiten met kennis van zaken. Uiteraard dient dit te worden aangevuld met de nodige
praktijkervaring, om zo de knepen van het vak als JSR / SR onder de knie te krijgen.

Seizoen 2020-2021 zullen we in onze opleiding met een aantal NIEUWIGHEDEN komen waarvan ik alvast een
PREVIEW meegeef.

Welke zijn deze NIEUWIGHEDEN?:

NEW: Bijscholing (bestaande) JSR’s
i.
ii.

De bijscholing van de JSR’s zal seizoen 2020-2021 digitaal verlopen. Nadat de JSR zich heeft
ingeschreven (verplicht) zal de JSR een mail ontvangen met een link.
Vervolgens dient deze online presentatie door alle JSR volledig te worden doorgenomen.

NEW: Wijziging cursus (nieuwe) JSR
(digitaal + slechts 1x klassikaal)
i.
ii.
iii.

De cursus JSR zullen we voortaan organiseren door digitaal de info/cursus ter beschikking te stellen
met uiteraard de verplichting deze vooraf volledig door te nemen!
We zullen het klassikaal gedeelte beperken tot 1x 3u (ipv 2 halve dagen).
Tijdens het klassikaal gedeelte kan men enerzijds vragen stellen mbt de doorgenomen leerstof én zal er
hierover bijkomende uitleg worden gegeven bij de reglementen (bvb. wat doen met laatkomers,
kaarten geven, geen 2x geel, volgorde TO en wissel).

NEW: Als ervaren JSR kan U voortaan SR worden na examen
i.
ii.

Ervaren JSR kunnen promoveren naar SR mits het slagen voor het theoretisch examen.
Een uitgelezen kans voor ELKE club om het aantal SR's te doen toenemen (en boetes te vermijden)!

NEW: Cursus SR
i.
ii.

De cursus SR zal worden georganiseerd in de omgeving waar er het meeste inschrijvingen is. Maw als
uw club meerdere kandidaten heeft gelieve hiervoor asap in te schrijven.
De cursus SR wordt voortaan ingericht deels onder de vorm van een zelfstudie (beschikbaar op
website: (o.a. internationale volleybalspelregels, het ontmoetingsreglement met in het bijzonder de
onderdelen die betrekking hebben op het leiden van jeugdwedstrijden, de handleiding voor het
invullen van zowel het klassieke als het elektronische wedstrijdblad, het jeugdwedstrijdblad) en deels
klassikaal met aansluitend een examen.

NEW: JSR kan reeds vanaf 14 jaar
i.
ii.

Deze nieuwigheid werd per 1/10/2018 ingevoerd, maar is nog niet bij elke club gekend.
Men kan JSR worden vanaf de leeftijd van 14 jaar.

WEEK VAN DE OFFICIAL: 3-11 oktober 2020

6e editie van de “WEEK VAN DE OFFICIAL”
Wanneer? van 3 tem 11 oktober 2020

"Week van de Official" van 3 tot en met 11 oktober 2020
In de Week van de Official zetten we ieder jaar alle scheidsrechters, juryleden, tijdsopnemers,... in
de bloemetjes. Want zonder officials, geen wedstrijden. Noteer in jouw agenda: 3 tot 11 oktober
2020.
De Week van de Official is een sporttakoverschrijdend initiatief en wil respect en waardering tonen
voor de wekelijkse inzet van de officials in Vlaanderen. Tijdens deze week organiseren sporters en
sportclubs heel wat acties en initiatieven. Want in elke sportclub in Vlaanderen verdienen ook de
officials het om even in de spotlights te staan.
De aanwezigheid van een official wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar toch zijn het – net als
de sporters en (andere) vrijwilligers binnen de sportclub – mensen met een passie voor sport die in
hun vrije tijd paraat staan. Het is niet altijd gemakkelijk om deze taak op te nemen. Daarom geven
we hen met plezier een duwtje in de rug én zeggen we een welgemeende dankjewel! Want ook
officials beleven meer.

Kurt Mariën
Voorzitter Landelijke Scheidsrechterscommissie Volley Vlaanderen
Voorzitter Gewestelijke Scheidsrechterscommissie Volley Vlaanderen – Gewest Antwerpen

