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SECRETARIS

Aanpassingen aan het gewestelijk bekerreglement
Door laattijdige wijzigingen aan het annorama dienden wij het schema van de
bekerwedstrijden aan te passen als volgt:
Voorronde
1/16 finales
1/8 finales
1/4 finales
1/2 finales

12-13 september 2020
31 okt.-1 november 2020
19-20 december 2020
6-7 februari 2021
6-7 maart 2021

N.V.T.
- wedstrijdakkoorden VOOR 1 oktober 2020
- wedstrijdakkoorden VOOR 10 november 2020
- wedstrijdakkoorden VOOR 10 januari 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

OPROEP KANDIDAAT INRICHTERS FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN
Op pagina 3 en 4 van dit inlichtingenblad vinden jullie de oproep en voorwaarden om deze
bekerfinales mede in te richten.
Wacht niet tot op het laatste moment om de biedingen op te sturen om zeker te zijn dat ze
tijdig aankomen. Dit dient AANGETEKEND te gebeuren.

Clubgegevens
Nieuwe club
AA 2316 OLVEK EKEREN
Voorzitter: Vanheusden Marc, Oosterlinckhoflaan 8 te 2180 Ekeren
GSM 0487 67 86 62 of Tel. 03/541 59 72
Email: marc.vanheusden@telenet.be
Secretaris: Van Belleghem Sanne, Laathoflaan 42 te 2180 Ekeren
GSM 0476 92 99 88
Email: sannevanbelleghem@hotmail.com
AA 1062 VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN
Wijziging gegevens voorzitter:
De Wachter Johan, Bevrijdingslei 30 te 2950 Kapellen
GSM 0497 17 09 22
Email: johandewachter@hotmail.com
AA 2294 VOLLEYBAL CLUB SLOEP BORSBEEK
Wijziging gegevens secretaris:
Kerremans Tom, Wilgenlaan 11 te 2520 Ranst
Wijziging gegevens financieel verantwoordelijke:
Kerremans Ronny, Berkenlaan 19 D02 te 2520 Ranst
Tel. 03/321 07 26
AA 0127 MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN
Wijziging gegevens secretaris:
Otte Kris
Email: secretariaat@mortselvc.be
AA 1944 KOKAZ KONTICH
Wijziging gegevens secretaris:
Belmans Nadine, Jan Ockegemstraat 1 te 2650 Edegem
GSM 0486 11 97 80
Email: nadinebel@hotmail.com
AA 2092 VC TESLA LINT
Wijziging gegevens voorzitter:
Laurent Walter
Email: Walter.laurent2@telenet.be
AA 2153 OSTA BERCHEM
Wijziging gegevens voorzitter:
Van Duppen Ben, Gerardus Stijnenlaan 21 te 2180 Ekeren

FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN JEUGD EN SENIORS HEREN 2020-2021
OPROEP TOT KANDIDAAT-INRICHTER
De Finales Beker Gewest Antwerpen Jeugd en Senioren Heren zullen worden ingericht op ZATERDAG 1 MEI 2021.
De inrichting van de finales zal door het Gewestbestuur worden toegewezen aan de meest biedende club, die aan de
lastenvoorwaarden voldoet zoals hierna vermeld.
Terrein en accommodatie:
- zaal gehomologeerd tenminste zoals vereist voor 1 ste Provinciale Heren (zie homologatiereglement Volley Antwerpen).
Dit wordt gecontroleerd.
- 2 terreinen
- zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen
- tenminste 200 zitplaatsen te voorzien
- minimum 4 kleedkamers met douche
- 2 kleedkamers voor scheidsrechters
- geheel beschikbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur
- programmaboekje
- administratieve ruimte voorzien van minstens 30 vierkante meter, bij voorkeur aangrenzend aan de zaal
- 15 parkeerplaatsen voorzien, voorbehouden voor Gewestbestuur en aangeduide scheidsrechters.
- Warme maaltijd à 20 euro per persoon voorzien voor maximum 15 personen
Materiaal:
Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie. Ook een terreinafgevaardigde van de inrichtende
club.
Alle details zullen tijdig besproken worden, na toewijzing, op een organisatievergadering met de inrichter (aanwezigheid voorzitter
en/of secretaris en het organisatiecomité) en een afvaardiging van het Gewestbestuur.
Financiële lasten:
- voor de inrichter
: - huur zaal en accommodatie en organisatiekosten
: - druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz.
: - koffie, thee en broodjes op wedstrijdsecretariaat gedurende de hele dag
: - de organiserende club dient een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid
af te sluiten (organisatieverzekering m.b.t. de desbetreffende organisatie) en hiervan
het bewijs voor te leggen
- voor het Gewestbestuur
: - trofeeën
: - onkosten scheidsrechters en markeerders
: - kosten van warme maaltijden à 20 euro per persoon
Inkomgeld:
- 6 Euro voor de inrichter
vrije toegang:
- scheidsrechters op vertoon van hun lidkaart
- jeugdscheidsrechters van Gewest Antwerpen op vertoon van hun lidkaart
- personaliteiten op uitnodiging van het Gewestbestuur
- jeugd minder dan 14 jaar
Publiciteit:
Alle publiciteit is vrij voor de inrichter.
De volledige organisatie gaat door onder de auspiciën en het toezicht van het Gewestbestuur.
Algemene richtlijnen:
Beslissingen genomen tijdens de organisatievergadering EN tijdens de finaledagen door de bekerleiding, dienen opgevolgd te worden
door de inrichtende club, zo niet zal er een sanctie getroffen worden. Deze kan tot gevolg hebben dat de club uitgesloten wordt in de
toekomst deel te nemen aan de bieding voor het inrichten van de finales van de Beker van het Gewest Antwerpen. Clubs die zich
tijdens de finaledagen niet gedragen zoals het hoort worden ook uitgesloten aan deelname voor de bieding. .Aan het schema, zoals
vermeld in het kalenderboekje, wordt niets meer gewijzigd
Biedingen:
Een minimum bod van 1250 EURO wordt gesteld. De afrekening dient opgemaakt en verzonden te worden naar de bekerleiding ten
laatste op 15 mei 2021 via mail. De bekerleiding bezorgt na controle deze afrekening aan de penningmeester .Enkel clubs uit het
Gewest Antwerpen kunnen mededingen voor de organisatie.
De bieding, ondertekend door de voorzitter en de secretaris dient AANGETEKEND verzonden te worden. . De opening van de
biedingen zal gebeuren VOOR aanvang van de vergadering van het Gewestbestuur van woensdag 25 november 2020.
De bieding dient te worden geadresseerd aan Vangramberen Lucia, secretaris, Mechelsesteenweg 56 bus 2 te 2640 Mortsel in een
gesloten omslag waarin zich een tweede omslag moet bevinden waarop enkel de vermelding BEKER GEWEST ANTWERPEN
JEUGD EN SENIORS HEREN mag voorkomen, met daarin de bieding.
Deze bieding dient ten laatste op vrijdag 20 november 2020 toe te komen. Samen met het bod moet de zaal waar de inrichting kan
doorgaan vermeld worden. .Postzendingen die – ongeacht welke omstandigheden – toekomen na die datum kunnen niet in
aanmerking worden genomen. In het geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen.

FINALES BEKER GEWEST ANTWERPEN JEUGD EN SENIOREN DAMES 2020-2021
OPROEP TOT KANDIDAAT-INRICHTER
De Finales Beker Gewest Antwerpen Jeugd en Senioren Dames zullen worden ingericht op ZONDAG 2 MEI 2021.
De inrichting van de finales zal door het Gewestbestuur worden toegewezen aan de meest biedende club, die aan de
lastenvoorwaarden voldoet zoals hierna vermeld.
Terrein en accommodatie:
- zaal gehomologeerd ten minste zoals vereist voor 1 ste Provinciale Heren (zie homologatiereglement Volley Antwerpen).
Dit wordt gecontroleerd.
- 2 terreinen
- zaal dient te voldoen aan alle veiligheidsnormen
- tenminste 200 zitplaatsen te voorzien
- minimum 4 kleedkamers met douche
- 2 kleedkamers voor scheidsrechters
- geheel beschikbaar van 8.00 uur tot 23.00 uur
- programmaboekje
- administratieve ruimte voorzien van minstens 30 vierkante meter, bij voorkeur aangrenzend aan de zaal
- 15 parkeerplaatsen voorzien, voorbehouden voor Gewestbestuur en aangeduide scheidsrechters
- Warme maaltijd à 20 euro per persoon voorzien voor maximum 15 personen
Materiaal:
Alle materiaal en personeel zoals voorzien en nodig voor een dergelijke organisatie. Ook een terreinafgevaardigde van de inrichtende
club. Alle details zullen tijdig besproken worden, na toewijzing, op een organisatievergadering met de inrichters (aanwezigheid van
voorzitter en/of secretaris en het organisatiecomité) en een afvaardiging van het Gewestbestuur.
Financiële lasten:
- voor de inrichter
: - huur zaal en accommodatie en organisatiekosten
: - druk inkomkaarten, affiches, programmaboekjes, enz.
: - koffie, thee en broodjes op wedstrijdsecretariaat gedurende de hele dag
: - de organiserende club dient een polis Burgerlijke Aansprakelijkheid
af te sluiten (organisatieverzekering m.b.t. de desbetreffende organisatie) en
hiervan het bewijs voor te leggen.
- voor het Gewestbestuur
: - trofeeën
: - onkosten scheidsrechters en markeerders
: - kosten van warme maaltijden à 20 euro per persoon
Inkomgeld:
- 6 Euro voor de inrichter
vrije toegang:
- scheidsrechters op vertoon van hun lidkaart
- jeugdscheidsrechters van Gewest Antwerpen op vertoon van hun lidkaart
- personaliteiten op uitnodiging van het Gewestbestuur
- jeugd minder dan 14 jaar
Publiciteit:
Alle publiciteit is vrij voor de inrichter.
De volledige organisatie gaat door onder de auspiciën en het toezicht van het Gewestbestuur.
Algemene richtlijnen:
Beslissingen genomen tijdens de organisatievergadering EN tijdens de finaledagen door de bekerleiding, dienen opgevolgd te worden
door de inrichtende club, zo niet zal er een sanctie getroffen worden. Deze kan tot gevolg hebben dat de club uitgesloten wordt in de
toekomst deel te nemen aan de bieding voor het inrichten van de finales van de Beker van het Gewest Antwerpen. Clubs die zich
tijdens de finaledagen niet gedragen zoals het hoort worden ook uitgesloten aan deelname voor de bieding. Aan het schema, zoals
vermeld in het kalenderboekje, wordt niets meer gewijzigd.
Biedingen:
Een minimum bod van 1250 EURO wordt gesteld. De afrekening dient opgemaakt en verzonden te worden naar de bekerleiding ten
laatste op 15 mei 2021 via mail. De bekerleiding bezorgt na controle deze afrekening aan de penningmeester. Enkel clubs uit het
Gewest Antwerpen kunnen mededingen voor de organisatie.
De bieding, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, dient AANGETEKEND verzonden te worden. De opening van de
biedingen zal gebeuren VOOR aanvang van de vergadering van het Gewestbestuur van woensdag 25 november 2020.
De bieding dient te worden geadresseerd aan Vangramberen Lucia, secretaris, Mechelsesteenweg 56 bus 2 te 2640 Mortsel in een
gesloten omslag waarin zich een tweede omslag moet bevinden waarop enkel de vermelding BEKER GEWEST ANTWERPEN
JEUGD EN SENIORS DAMES mag voorkomen, met daarin de bieding.
Deze bieding dient ten laatste op vrijdag 20 november 2020 toe te komen. Samen met het bod moet de zaal waar de inrichting kan
doorgaan vermeld worden. Postzendingen die – ongeacht welke omstandigheden – toekomen na die datum kunnen niet in aanmerking
worden genomen. In geval van gelijke biedingen zal het lot beslissen.

SCHEIDSRECHTERS
JEUGDSCHEIDSRECHTERS (JSR) EN SCHEIDSRECHTERS (SR):

28/08/2020

NIEUWIGHEDEN en OVERZICHT 2020-2021

Kurt Mariën - E-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be - GSM: 0479/451403
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•INLEIDING
Beste Volleybalvrienden, Sportclubs, Sportverenigingen,...
Beste Voorzitters, Secretarissen, Jeugdscheidsrechterverantwoordelijken,...

Met dit schrijven wil ik jullie informeren aangaande ENKELE NIEUWIGHEDEN alsook een OVERZICHT bezorgen
met de data, locaties en uren voor de diverse bijscholingen en cursussen voor de jeugdscheidsrechters en
scheidsrechters!

Onze excuses voor de eerder laattijdige communicatie, 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.

Mag ik vragen dit grondig door te lezen en zo snel mogelijk te verspreiden naar alle betrokkenen en
geïnteresseerden binnen jullie club aub! We hebben getracht zo maximaal mogelijk tegemoet te komen aan de
vragen van de voorbije jaren en hebben een aangepast aanbod uitgewerkt.

Indien er nog vragen zijn, kan U me steeds contacteren via e-mail (kurtmarien@volleybelgiumreferee.be)
of gsm (0479/451403). Alle inschrijvingen dienen te gebeuren door te klikken op volgende link:

inschrijving cursus of bijscholing (jeugd-)scheidsrechter 2020-2021

Succes alvast!

2.

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.

Volgend seizoen zullen we in onze opleiding met een aantal NIEUWIGHEDEN komen die ik jullie graag kort even
toelicht. Deze nieuwigheden zijn mede het gevolg van de diverse vragen en besprekingen van en met de clubs,
waarvoor ik U uitdrukkelijk wil danken.

Welke zijn deze NIEUWIGHEDEN?:

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

De bijscholing van de JSR’s zal seizoen 2020-2021 digitaal verlopen. Nadat de JSR zich heeft
ingeschreven zal de JSR later een mail ontvangen met een link.

ii.

Vervolgens dient deze online presentatie door alle JSR te worden doorgenomen.

iii.

Alle JEUGDSCHEIDSRECHTERS moeten ZICH inschrijven via de voorziene link!!

2.2. NEW: Wijziging cursus (nieuwe) JSR (digitaal + slechts 1x
klassikaal EN GRATIS)
i.

De cursus JSR zullen we voortaan organiseren door digitaal de cursus ter beschikking te stellen met
uiteraard de verplichting deze vooraf volledig door te nemen!

ii.

We zullen het klassikaal gedeelte beperken tot 1x 3u (ipv 2 halve dagen).

iii.

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).

iv.

De cursus jeugdscheidsrechter is dit seizoen 2020-2021 volledig GRATIS (ipv 10 € voorheen).

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

Ervaren JSR kunnen promoveren naar SR mits het slagen voor het theoretisch examen.

ii.

De criteria waaraan hiervoor dient te worden voldaan vindt u verder in deze nota.

iii.

Alleszins een uitgelezen kans voor ELKE club om het aantal SR's te doen toenemen (en boetes te
vermijden)!

2.4. NEW: Cursus SR
i.

In elk gewest zal er een cursus voor nieuwe SR worden voorzien.

ii.

De cursus voor SR bestaat uit een (groot) deel zelfstudie en 1 klassikaal gedeelte van 3u.

iii.

Na de zelfstudie en les, dient de deelnemer te slagen in een examen (digitaal).

iv.

De voorwaarden om voor deze verkorte cursus te kunnen inschrijven zijn o.a.
•

Op de dag van de cursus minimaal 16 jaar oud zijn

•

Bereid zijn om voorafgaand aan de cursus via zelfstudie een aantal elementen (u aangeboden via de
website) vooraf grondig in te studeren (o.a. internationale volleybalspelregels, het
ontmoetingsreglement, de handleiding voor het invullen van zowel het klassieke als het elektronische
wedstrijdblad, het jeugdwedstrijdblad).

•

Het aantal deelnemers is beperkt! (eerst = eerst)!

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

Deze nieuwigheid werd per 1/10/2018 ingevoerd, maar is nog niet bij elke club gekend.

ii.

Men kan JSR worden vanaf de leeftijd van 14 jaar.

3.

OVERZICHT Cursussen en Bijscholingen SR & JSR
(seizoen 2020-2021)

3.1. Cursus NIEUWE SR's Gewest AA
Voortaan zal de cursus SR worden georganiseerd in 1 (i.p.v. 3) halve dagen.
Uiteraard verwachten we wel van de deelnemers, dat ze via ZELFSTUDIE alle nodige studiemateriaal reeds hebben
doorgenomen, alvorens ze deelnemen aan het klassikale gedeelte van 3u.
Na de zelfstudie en het klassikale gedeelte, zal men dienen te slagen voor een online test.

We merkten dat velen vragende partij zijn om een deel van de leerstof via zelfstudie te verwerken. Daarom zullen
we via onze website volgende zaken ter beschikking stellen (waarvan we verwachten dat u ze tegen de examens
heeft doorgenomen):
•

Internationale volleybalspelregels

•

Handleiding vereenvoudigd wedstrijdblad

•

Handleiding volledig wedstrijdblad

•

Handleiding digitaal wedstrijdblad (volleyspike)

Indien u niet kan deelnemen aan het klassikale gedeelte voorzien voor de deelnemers van het gewest AA, kan u in
een ander gewest deelnemen mits dit vooraf wordt aangevraagd bij de verantwoordelijke scheidsrechters:

Cursus Nieuwe SR

Gewest Antwerpen

Donderdag 08/10/2020 van 19u30-22u30
(Verantw. Kurt Mariën)

Zaal: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem
e-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be

Gewest Turnhout

Maandag 5/10/2020 van 19u30-22u30

(Verantw. Steve Boeckx)

Zaal: Sporthal Diepvenneke,

e-mail: steve.boeckx@telenet.be

Diepvenneke 43, 2350 Vosselaar

Gewest Herentals

Zaterdag 3/10/2020 van 09u30-12u30

(Verantw. Emiel Naets)

Zaal: Cafetaria Sporthal Olen,

e-mail: emiel.naets@skynet.be

P Verhaertstraat,7, 2250 Olen

Gewest Mol

Zaterdag 10/10/2020 van 09u30-12u30

(Verantw. Jef Van Baekel)

Zaal: Vergaderzaal Zwembad Vita Den Uyt Mol,

e-mail: jefvanbaekel@skynet.be

Rode-Kruislaan 20, 2400 Mol

Inschrijven graag:
Via link op website gewest Antwerpen:

inschrijving cursus of bijscholing (jeugd-)scheidsrechter 2020-2021

(Eventueel) Via e-mail, met vermelding "inschrijving cursus SR" naar:
scheidsrechters@volleyantwerpen.be (in cc: lucia.volley-bal@telenet.be)
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3.2. Bijscholing SR's gewest AA
De bijscholing voor ALLE Gewestelijke Scheidsrechters voor het nieuwe seizoen, voor het gewest
Antwerpen is voorzien op:
✓ Datum:Maandag 28 september 2020 !!
Aanvang stipt om 19u30
✓ Uur:
Zaal Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem
✓ Locatie:

Datum SR-bijscholing
Gewest Antwerpen
(Verantw. Kurt Mariën)
e-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be

Maandag 28/09/2020 om 19u30
Zaal: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem

E-mail verantwoordelijke:
kurt@volleybelgiumreferee.be (0479/451403)

3.3. Cursussen NIEUWE JSR's1 Gewest AA
Ook dit jaar worden in onze gewesten weer cursussen voor nieuwe jeugdscheidsrechters ingericht.
Hier hebben we inspanningen geleverd om de cursus zo laagdrempelig mogelijk te
maken, zodat u veel leden kan enthousiasmeren om deel te nemen.
In het verleden bestond deze cursus steeds uit 2 sessies van telkens 3 uur. Heden zal de cursus voor nieuwe
jeugdscheidsrechters bestaan uit een DIGITAAL gedeelte (cursist zal zelf de info doornemen via de website van
het gewest) EN slechts 1 klassikaal gedeelte (van 3 uur) en zal ze VOLLEDIG KOSTELOOS zijn!

Dit betekent dat de toekomstige jeugdscheidsrechter DIGITAAL 5 modules thuis doorneemt ALVORENS
zij/hij zal deelnemen aan de klassikale vorming, nl:
•
Handleiding Cursus Jeugd-SR (Word en Powerpoint)
•
Cursus Wedstrijdblad JeugdSR
•
Klein Wedstrijdblad
•
Cursus Wedstrijdblad 2020 Jeugd-SR
Vervolgens neemt zij/hij deel aan een KLASSIKALE vorming van 3u waar zij/hij:
•
Vragen kan stellen mbt de doorgenomen modules
•
Er specifieke thema’s zullen worden toegelicht
In tegenstelling tot de cursus SR, is het voor de cursus JSR NIET mogelijk in een ander gewest U in te
schrijven. ECHTER daarom hebben we 4 sessies voorzien, zodat U ruim de keuze heeft om binnen ons
gewest AA zich als JSR te kunnen inschrijven. Let wel op: de capaciteit is per sessie verschillend (en eerst
= eerst).

1

Jeugdscheidsrechters met de leeftijd vanaf 14 jaar mogen alle jeugdwedstrijden U11 en U13 fluiten. U15 e.v. is toegelaten vanaf
de leeftijd vanaf 16 jaar.

OF Cursus: Dinsdag 13/10/2020 van 19u00-22u00 Zaal:
Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem (Vooraf inschrijven
verplicht - max. 60 deelnemers)
OF Cursus: Woensdag 14/10/2020 van 19u00-22u00 Zaal:
"De Plaon", Eksterstraat 100, 2800 Mechelen (Vooraf
inschrijven verplicht - max. 35 deelnemers)

Gewest Antwerpen (Verantw. Kurt Mariën) email: kurt@volleybelgiumreferee.be

OF Cursus: Donderdag 15/10/2020 van 19u00-22u00 Zaal: "Sporthal
De Komeet", Eeuwfeestlaan 183, 2500 Lier (Vooraf inschrijven
verplicht - max. 50 deelnemers)
OF Cursus: Zaterdag 17/10/2020 van 09u30-12u30 Zaal:
"Sportpark De Zeurt", Eksterdreef, 2900 Schoten (Vooraf
inschrijven verplicht - max. 40 deelnemers)

Inschrijven graag:
Via link op website gewest Antwerpen:

inschrijving cursus of bijscholing (jeugd-)scheidsrechter 2020-2021
(Eventueel) Via e-mail, met vermelding "inschrijving cursus Jeugd-SR"naar:
lucia.volley-bal@telenet.be

3.4. Bijscholingen JSR's Gewest AA
Enerzijds omdat de wijzigingen enigszins beperkt zijn, anderzijds dienden we rekening te houden dat er
hier telkens zeer grote groepen zijn die voor de bijscholingen in aanmerking komen en we steeds dienen te
kijken naar de COVID 19 voorschriften, hebben we binnen de provincie Antwerpen besloten om de
BIJSCHOLING van de JEUGDSCHEIDSRECHTERS bij aanvang van seizoen 2020-2021 te laten verlopen
via een online ter beschikking gestelde powerpointpresentatie waarbij alle info vooraf dient te
worden doorgenomen.
Aandachtspunten:
➢ Elke JEUGDSCHEIDSRECHTER dient zich VERPLICHT in te schrijven via onderstaande link. Niet
ingeschreven betekent dat U geen JSR bent en aldus niet kan/mag fluiten.
➢ Nadat u bent ingeschreven zal u tegen uiterlijk 7/9/2020 een mail ontvangen met de link naar de
bijscholing. Deze powerpointpresentatie dien je verplicht volledig door te nemen, uiterlijk alvorens
je je wedstrijd gaat fluiten.

Data JSR-bijscholing(-en) (*)
(voor reeds bestaande JSR)
Gewest Antwerpen
(Verantw. Kurt Mariën)
e-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be

Mbt seizoen 2020-2021:
Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, die op de
website ter beschikking zal worden gesteld.

Inschrijven graag:
Via link op website gewest Antwerpen:

inschrijving cursus of bijscholing (jeugd-)scheidsrechter 2020-2021
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Cursus JSR
(voor nieuwe JSR)

3.5. Overzicht data en locatie Provincie en ALLE gewesten
Hieronder geef ik een overzicht van alle data, locaties, uren voor de verschillende gewesten binnen de Provincie Antwerpen.

Data start seizoen 2020-2021 Jeugdscheidsrechter (JSR) & Scheidsrechter (SR) bijscholingen & cursussen
Datum SR-bijscholing
Gewest Turnhout
(Verantw. Steve Boeckx)
e-mail: steve.boeckx@telenet.be

Zaterdag 26/09/2020 om 10u00
Zaal: sportcomplex VC Zoersel
2980 Zoersel

Gewest Herentals
(Verantw. Emiel Naets)
e-mail: emiel.naets@skynet.be

Gewest Mol
(Verantw. Jef Van Baekel)
e-mail: jefvanbaekel@skynet.be

Dinsdag 08/09/2020 om 20u00-22u00
Zaal: "De Sporthal" te Heist op den Berg

Zaterdag 19/09/2020 om 10u30-11u30
Zaal: Den Uyt, Rode-Kruislaan, 2400 Mol

Data JSR-bijscholing(-en) (*)
(voor reeds bestaande JSR)

Cursus Nieuwe SR (**)

Cursus JSR
(voor nieuwe JSR)

Mbt seizoen 2020-2021:

Maandag 5/10/2020 van 19u30-22u30

Zondag 11/10/2020 van 10u00 - 13u00

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

Zaal: Sporthal Diepvenneke,

Zaal: Sporthal 't Hofeind, Hofeinde, 2330 Merksplas

op de website ter beschikking zal worden gesteld.

Diepvenneke 43, 2350 Vosselaar

Vooraf inschrijven verplicht - max. 50 deelnemers)

Mbt seizoen 2020-2021:

Zaterdag 3/10/2020 van 09u30-12u30

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

Zaal: Cafetaria Sporthal Olen,

op de website ter beschikking zal worden gesteld.

P Verhaertstraat,7, 2250 Olen

Maandag 14/9/2020 om 19u00-19u45
Zaal: "Sportpark Brasel", Brazel 11, 2480 Dessel
Maandag 21/9/2020 van 19u00-19u45
Zaal: Vergaderzaal Zwembad Vita Den Uyt Mol,
Rode-Kruislaan 20, 2400 Mol

Zaterdag 10/10/2020 van 09u30-12u30
Zaal: Vergaderzaal Zwembad Vita Den Uyt Mol,
Rode-Kruislaan 20, 2400 Mol

Door zelfstudie en af te spreken met de verantwoordelijke
van het gewest Herentals (emiel.naets@skynet.be)

Zondag 11/10/2020 van 09u30
Zaal: "sportpark Brasel" Brazel 11, 2480 Dessel

OF Cursus: Dinsdag 13/10/2020 van 19u00-22u00
Zaal: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem
(Vooraf inschrijven verplicht - max. 60 deelnemers)

Gewest Antwerpen

Maandag 28/09/2020 om 19u30

Mbt seizoen 2020-2021:

(Verantw. Kurt Mariën)
e-mail: kurt@volleybelgiumreferee.be

Zaal: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem

Nadat U zich heeft geregistreerd, dien je alle info door te nemen, die
op de website ter beschikking zal worden gesteld.

OF Cursus: Woensdag 14/10/2020 van 19u00-22u00
Zaal: "De Plaon", Eksterstraat 100, 2800 Mechelen
Donderdag 08/10/2020 van 19u30-22u30
Zaal: Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem

(Vooraf inschrijven verplicht - max. 35 deelnemers)
OF Cursus: Donderdag 15/10/2020 van 19u00-22u00
Zaal: "Sporthal De Komeet", Eeuwfeestlaan 183, 2500 Lier
(Vooraf inschrijven verplicht - max. 50 deelnemers)
OF Cursus: Zaterdag 17/10/2020 van 09u30-12u30
Zaal: "Sportpark De Zeurt", Eksterdreef, 2900 Schoten
(Vooraf inschrijven verplicht - max. 40 deelnemers)

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

JEUGD
Na de laatste bestuursvergadering is er binnen het gewestbestuur afgesproken om de 1-1 en 2-2 toernooitjes (bijna)
zoals vorig jaar te laten organiseren.
Door de maatregelen die op de verschillende niveaus bepaald zijn om de verspreiding van het Coronavirus tegen te
gaan, zullen er echter wel enkele aanpassingen zijn.
Alle informatie over deze tornooitjes zal terug te vinden zijn via de website:
www.volley-bal.be

1.

Agenda + organisatie

Op de website van het gewest zal ik de data bekendmaken van zowel de 1-1 en de 2-2 toernooitjes. Daar verandert er
dus niets aan.
Wat wel wijzigt, is dat elke club die een toernooitje wil organiseren, dat volledig zelf moeten kunnen dragen.
Voor de 1-1 is dat eigenlijk altijd al het geval geweest, maar voor de 2-2 kon vorig seizoen nog gerekend worden op de
steun van mezelf of mijn collega’s van het gewestbestuur.

Ik nodig alle clubs uit om te bekijken of zij binnen de mogelijkheden van hun club en de beperkingen die hen worden
opgelegd door de (lokale) besturen en Volley Vlaanderen een toernooitje willen en kunnen organiseren.
Zodra je er uit bent, dan mag je de datum doorsturen naar mij, en dan komt deze op de website.

Voor de 1-1 toernooitjes vraag ik aan de clubs om de toernooitjes niet elk weekend te organiseren, maar minstens een
week tussen de toernooitjes te laten.
Voor clubs die een 2-2 toernooitje willen organiseren, beperken we dit vanuit het bestuur tot 1 toernooitje per maand
(van oktober tot april – een eventueel 2-2 in mei zoals Wavoc de voorbije jaren organiseerde, moet nog bekeken
worden).
Als zou blijken dat er een zeer groot animo is om deel te nemen, en er elke maand een ‘wachtlijst’ is omdat de
capaciteit te klein is, dan kunnen we deze beslissing nog herzien.

2.

Medailles

Voor de 1-1 toernooitjes is er net zoals de voorbije seizoenen vanuit het gewest geen prijs voorzien.
Voor de 2-2 is er net zoals vorig jaar een medaille voorzien voor elke deelnemer. De toernooiverantwoordelijke dient
daarvoor het aantal deelnemers door te sturen en dan zorg ik er voor dat de medailles tot bij jullie geraken.
Op de dag zelf zal er niemand van het gewest bestuur aanwezig zijn om de medailles uit te reiken. Dit ook omdat we het
goede voorbeeld willen geven, en niet onnodig in verschillende bubbels willen kruipen
.

3.

Afspraken

Elke toernooiverantwoordelijke (de persoon die binnen de club instaat voor de organisatie van en de communicatie
omtrent het toernooitje) zal bij voorkeur 1 week voor de activiteit de volgende informatie doorsturen naar de
deelnemers en het gewest:
-

Beschikbaarheid van de douches en kleedkamers

-

Verplichtingen tot het gebruik van beschermingsmiddelen (mondmaskers, e.d.) of ontsmettingsmiddelen
(handgel, e.d.)

-

De beperkingen die gelden binnen de sporthal/gemeente/… (ook wat betreft toeschouwers!)

-

Alle andere informatie die belangrijk is voor de deelnemers en eventuele toeschouwers

Als we ons allemaal samen achter deze initiatieven voor de jeugd zetten, dan kunnen we hen ook dit seizoen weer een
super tof jaar geven.
Ik weet dat ik op jullie kan rekenen

.

En om alvast een aanzet te geven zijn alvast de volgende data op de agenda geplaatst:
-

1-1 toernooi bij MAVOC op zaterdag 23 januari 2021

-

2-2 toernooi bij MAVOC op zaterdag 13 maart 2021

Hou het veilig en gezond!

Contactgegevens

Bert Noble
Contactpunt Jeugd Gewest Antwerpen
volley@nobix.net
0477/26 00 06

het Gewest Antwerpen
is op zoek naar clubs die een

2-tegen-2 toernooi
voor beginnende spelertjes (m/v)
willen organiseren
Beschik je tijdens één of meerdere weekends in de onderstaande maanden over een zaal waar
voldoende pleinen gemaakt kunnen worden, en zie je het zitten om een voor- of namiddag je
schouders te zetten onder een leuke activiteit voor de beginnende spelertjes, neem dan
contact op met de jeugdverantwoordelijke van het Gewest!

oktober 2020
november 2020
december 2020
januari 2021
februari 2021
april 2021

MEER INFORMATIE OP HTTP://VOLLEY-BAL.BE/JEUGD/2-TEGEN-2

het Gewest Antwerpen
is op zoek naar clubs die een

1-tegen-1 toernooi
voor beginnende spelertjes (m/v)
willen organiseren
Beschik je tijdens één of meerdere weekends in de onderstaande maanden over een zaal waar
voldoende pleintjes gemaakt kunnen worden, en zie je het zitten om een voor- of namiddag je
schouders te zetten onder een leuke activiteit voor de beginnende spelertjes, neem dan
contact op met de jeugdverantwoordelijke van het Gewest!

oktober 2020
november 2020
december 2020
februari 2021
maart 2021
april 2021

MEER INFORMATIE OP HTTP://VOLLEY-BAL.BE/JEUGD/1-TEGEN-1

