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Beste Volleybalvrienden,
Het seizoen was nog maar 2 speeldagen ver en onze hogere instanties beslisten om een tweede maal omwille van
corona onze competitie stil te leggen. We waren exact 9 dagen vertrokken. Het mag duidelijk zijn dat onze sport op die
9 dagen geen aanleiding kon geven tot de sterke stijging van de coronagevallen, maar liever safe dan sorry.
Hoe het nu verder moet, weet niemand. Alles hangt af van de duur van de volleyballockdown. Wij (het gewestbestuur)
zullen alles op de voet volgen en eventueel de competitie- en bekerformule aanpassen in functie van de tijd die ons nog
rest in het seizoen 20-21. We zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van onze beslissingen daaromtrent.
Voorts kan ik ook nog meedelen dat Volley Vlaanderen een financiële tegemoetkoming zal voorzien t.v.v. de clubs, doch
ook hier zijn de details nog niet gekend.
Laat ons hopen dat wij allemaal goed gezond blijven en spoedig weer aan volleyballen toe zijn.
Hou je gezond en Keep your distance.-

Koen Lauwers
Voorzitter.

SECRETARIS

ALGEMENE VERGADERING VOLLEY GEWEST ANTWERPEN VZW
Deze vergadering heeft plaats op woensdag 21 januari 2021 om 20.00 in de cafetaria van sporthal
De Plaon, Eksterstraat 100 te 2800 Mechelen.
De vergadering is verplicht.
Men wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn. De aanwezigheid is vereist van voorzitter
en/of secretaris van de club of een ander lid van de club, in het bezit van een volmacht gegeven door
voorzitter en/of secretaris en in het bezit van zijn lidkaart van Volley Vlaanderen.
Deze ondertekende volmacht mag op voorhand, maar ten laatste de dag voor de algemene vergadering,
via mail bezorgd worden aan de gewestelijke secretaris: lucia.volley-bal@telenet.be
Voor het Gewest Antwerpen vzw zijn volgende functies vacant: secretaris en competitieleiding.
Kandidaturen kunnen ingediend worden per aangetekend schrijven tot uiterlijk 15 december 2020
gericht aan: Vangramberen Lucia, Secretaris Volleybal Gewest Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg
56 bus 2 te 2640 Mortsel.
Agendapunten kunnen ingediend worden per gewoon schrijven (geen mail) tot uiterlijk
15 december 2020 gericht aan: Vangramberen Lucia, Secretaris Volleybal Gewest Antwerpen vzw,
Mechelsesteenweg 56 bus 2 te 2640 Mortsel.

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
AA 1107 KADEE BORNEM
Wijziging gegevens voorzitter:
Ivan De Maeyer, Lindestraat 60, 2880 Bornem
GSM 0477 86 34 23
Email: VOORZITTER@VCKADEE.BE
AA 1120 M.SIKS BLAASVELD VC
Nieuwe financieel verantwoordelijke:
Rudi Nauws, Oude Molen 16, 2830 Tisselt
GSM 0494 50 43 26
Email: nauws.blommaert@telenet.be

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.

COMPETITIE
Uitslagen weekend 3-4/10/2020
H1G
H1G
H1G
H1G
H1G
H1G
H2G
H2G
H2G
D1G
D1G
D1G
D1G
D1G
D1G
D1G
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D3G
D3G
D3G
D3G
D3G
D3G

VOLMAR EKEREN D
GEEL ZWART WIJNEGEM C
'T SCHUURKE MERKSEM A
W.E.K. LOENHOUT B
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E
OXACO BVC ANTWERPEN C
MAVOC-MECHELEN D
'T SCHUURKE MERKSEM B
DOSKO@RISTORNO ESSEN
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C
VOLLEYBAL CLUB SLOEP BORSBEEK
VC SMASH LIER B
M. SIKS BLAASVELD VC B
KOKAZ KONTICH A
GEEL ZWART WIJNEGEM B
WOKA WOMMELGEM A
VOLMAR EKEREN C
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE F
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN A
VC SMASH LIER D
WAVOC WAVERSE B
OSTA BERCHEM B
OXACO BVC ANTWERPEN E
VC SMASH LIER C
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D
KOKAZ KONTICH B
KADEE BORNEM
DOSKO@RISTORNO ESSEN
OSTA BERCHEM A
SVEKA SCHOTEN D
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN B
VC SMASH LIER E
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT E
VC TESLA LINT D

VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS D
WAVOC WAVERSE A
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C
WOKA WOMMELGEM B
WAVOC WAVERSE B
BRAVOC RANST B
KADEE BORNEM
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN
WOKA WOMMELGEM C
MAVOC-MECHELEN E
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE D
W.E.K. LOENHOUT B
OXACO BVC ANTWERPEN C
SVEKA SCHOTEN B
VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B
W.E.K. LOENHOUT C
HAVOC WAVER
VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS C
GEEL ZWART WIJNEGEM C
VC TESLA LINT C
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN E
MAVOC-MECHELEN F
SVEKA SCHOTEN C
VOLMAR EKEREN B
W.E.K. LOENHOUT D
WOKA WOMMELGEM B
M. SIKS BLAASVELD VC C
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E
BRAVOC RANST B
WOKA WOMMELGEM C
VOS SCHILDE
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE H
JONG EDEGEM
VC SMASH LIER F
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D

1-3
3-1
2-3
3-1
3-0
3-0
0-3
0-3
3-2
1-3
3-2
0-3
1-3
3-2
1-3
3-0
1-3
3-0
0-3
3-1
3-0
1-3
3-1
1-3
3-0
1-3
3-0
2-3
3-0
3-1
3-1
3-0
3-1
0-3
3-2

Uitslagen weekend 10-11/10/2020
H1G
H1G
H1G
H1G
H1G
H2G
H2G
H2G
H2G
D1G
D1G
D1G
D1G
D1G
D1G
D1G
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GA
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D2GB
D3G
D3G
D3G
D3G
D3G
D3G

BRAVOC RANST B
VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS D
WOKA WOMMELGEM B
WAVOC WAVERSE A
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN C
WOKA WOMMELGEM C
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN
SVEKA SCHOTEN B
MAVOC-MECHELEN E
KOKAZ KONTICH A
SVEKA SCHOTEN B
KOKAZ KONTICH A
W.E.K. LOENHOUT B
W.E.K. LOENHOUT C
MAVOC-MECHELEN E
OXACO BVC ANTWERPEN C
VOLMAR EKEREN C
OXACO BVC ANTWERPEN E
SVEKA SCHOTEN C
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN A
GEEL ZWART WIJNEGEM C
HAVOC WAVER
VC TESLA LINT C
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE E
OXACO BVC ANTWERPEN D
BRAVOC RANST B
VOLMAR EKEREN B
W.E.K. LOENHOUT D
KOKAZ KONTICH B
KADEE BORNEM
GEEL ZWART WIJNEGEM D
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT D
VC GLOBAL WINERIES KAPELLEN B
VOS SCHILDE
JONG EDEGEM
VC TESLA LINT D

'T SCHUURKE MERKSEM A
W.E.K. LOENHOUT B
WAVOC WAVERSE B
VOLMAR EKEREN D
GEEL ZWART WIJNEGEM C
'T SCHUURKE MERKSEM B
MAVOC-MECHELEN D
DOSKO@RISTORNO ESSEN
KADEE BORNEM
OXACO BVC ANTWERPEN C
WOKA WOMMELGEM A
VOLLEYBAL CLUB SLOEP BORSBEEK
VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS B
GEEL ZWART WIJNEGEM B
VC SMASH LIER B
FIXIT VOLLEY KALMTHOUT C
VC SMASH LIER D
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN E
VC SYNETON KLEIN BRABANT PUURS C
OSTA BERCHEM B
MAVOC-MECHELEN F
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE F
WAVOC WAVERSE B
WOKA WOMMELGEM B
M. SIKS BLAASVELD VC C
VC SMASH LIER C
MAVOC-MECHELEN G
DOSKO@RISTORNO ESSEN
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN D
OSTA BERCHEM A
VC SMASH LIER F
HELLVOC HEMIKSEM-SCHELLE H
SVEKA SCHOTEN D
MORTSEL VOLLEY ANTWERPEN F
WOKA WOMMELGEM C
VC SMASH LIER E

3-1
3-2
3-0
3-0
3-1
3-0
3-0
0-3
0-3
3-0
3-0
1-3
3-1
1-3
2-3
3-2
1-3
3-0
3-1
0-3
0-3
2-3
1-3
3-1
0-3
3-1
3-0
3-0
2-3
3-2
3-0
3-1
3-2
2-3
3-0
3-1

JEUGD

Het 1-tegen-1 toernooitje dat plaats zou vinden bij Volmar Ekeren op 24/10
is geannuleerd.
Tijdens de bestuursvergadering van augustus is er binnen het gewestbestuur afgesproken om de 1-1 en 2-2
toernooitjes voor zover mogelijk 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

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!

november 2020
december 2020
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!

december 2020
februari 2021
maart 2021

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

