
Geachte Voorzitter, Secretaris, Clubbestuursleden, 
  
Aansluitend aan mijn oproep tijdens de Algemene Statutaire Vergadering van het Gewest Antwerpen 
dd 20/5/2015, neem ik met dit schrijven de gelegenheid te baat, als verantwoordelijke mbt de 
SCHEIDSRECHTERS voor het gewest Antwerpen, aan ALLE clubs te vragen samen met mij extra 
inspanningen te leveren, om kandidaat scheidsrechters te zoeken binnen uw club. 
  
Elke club heeft ongetwijfeld geinteresseerde kandidaten, en gezien we terug een nieuwe cursus 
organiseren, is het NU de moment om deze leden te contacteren met de uitnodiging in de toekomst 
als scheidsrechter te kunnen fungeren. 
  
Mag ik aan ALLE clubs vragen, onderstaande info nauwlettend door te nemen aub, dit te agenderen 
op de volgende bestuursvergadering van uw club aub, en binnen uw club te kijken welke kandidaten 
U hiervoor kan aanspreken. Indien U vragen heeft of graag ondersteuning wenst, kan u mij steeds 
contacteren. 
  
Laat ons samen werken aan de toekomst van het VOLLEYBAL, waarin 
scheidsrechters ook een belangrijke taak hebben. 
  
Kurt Mariën, SR verantwoordelijke, 0479/451403 

  

Vergadering bestaande scheidsrechters - start nieuwe seizoen 

  
De startvergadering voor alle gewestelijke scheidsrechters voor het nieuwe seizoen, voor het 
Gewest Antwerpen is voorzien op: 
Datum: dinsdag 8 september 2015  
Aanvang stipt om 19u30 
Locatie: zaal Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem 
  
Wie niet aanwezig kan zijn op de vergadering in zijn gewest, dient de vergadering bij te wonen in een 
ander gewest. De betrokken scheidsrechter brengt hiervan de respectievelijke verantwoordelijken 
zelf op de hoogte. M.a.w. dan dient men de SR verantwoordelijke van Gewest Antwerpen op de 
hoogte te brengen hiervan én tevens de verantwoordelijke van het gewest waar men de vergadering 
zal gaan bijwonen. Op de website gewest Antwerpen zal eerstdaags de volledige kalender met 
cursussen en bijscholingen worden gepubliceerd. 
  
Naast de aanwezigheid die verplicht is, vraagt men tevens om volgende mee te brengen: 

de goede kennis van onze volleybalreglementen 

pen en papier (zodat men kan noteren) 

  
Cursus voor nieuwe scheidsrechters 

  
PLAATS 
Sporthal Den Drab, Drabstraat, Mortsel 
  
VOORWAARDEN INSCHRIJVINGEN 
Op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben 

Aangesloten zijn bij de VVB (niet met een recreatievergunning) 
Inschrijven voor 15/09/2015 via www.volley-bal.be 
  

http://www.volley-bal.be/


MEEBRENGEN 
Spelerskaart (vergunning) of een kopie ervan 
Schrijfgerief en papier om nota te nemen 
  
DATA & UREN 
Wo 30/09/2015 19u30-22u00 cursus dag 1 
Wo 07/10/2015 19u30-22u00 cursus dag 2 
Wo 14/10/2015 19u30-22u00 cursus dag 3 
Wo 21/10/2015 19u30-22u00 wedstrijdblad 
Wo 28/10/2015 19u30-22u00 examen 
  
ADRES & TELEFOONNUMMER 
Paul Derkinderen, Jan Blockxlaan 58, 2630 Aartselaar 
tel: 03/888 89 79 - E-mail: scheidsrechters@volley-avf.be 
  
Kurt Mariën, Adriaan Sanderslei 53, 2630 Aartselaar 
tel: 0479/451403 - E-mail: kurtmarien@telenet.be 

  
Vergadering Bijscholing Jeugdscheidsrechters 

  
Om ook volgend seizoen, alle JSR, zo maximaal mogelijk de kans te geven, deel te nemen aan deze 
verplichte bijscholing, zullen we ook in seizoen 2015-2016  
3 jeugdscheidsrechtervergaderingen plannen, voor het gewest Antwerpen. 
  
ALLEREERST dienen alle Jeugdscheidsrechters zich terug in te schrijven voor seizoen 2015-2016. 
Dit kan vanaf heden tot uiterlijk 01/09/2015  
  
Mbt de bijscholingen JSR (data en locatie zie verder) volgende AANDACHTSPUNTEN: 
Dit betreft verplichte vergaderingen, waar elke jeugdscheidsrechter één vergadering dient te volgen 
(training e.d. is geen reden om af te zeggen!). 
Graag respecteren van de indeling in schema betreffende de aanwezigheid van de 
jeugdscheidsrechters van uw club. 
Vergeet uw vergunning niet: deze wordt ter plaatse afgestempeld. 
Meebrengen: 
o uw goede kennis van onze volleybalreglementen 
o pen en papier om notities te maken 
  
Indien men niet aanwezig kan zijn op deze vergadering kan je nog altijd naar een andere vergadering 
komen, mits een mailtje aan lucia.volley-bal@telenet.be,  
uiterlijk één week voor de betreffende vergadering plaats zal vinden. 

  
EDEGEM 
ma 5/10/2015,20.00-21.30u, Zaal Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem 
  

Cursus NIEUWE Jeudscheidsrechters 

  
De cursus voor de NIEUWE jeugdscheidsrechters zal dit jaar doorgaan: 
do 8/10/2015 & do 15/10/2015, 19-22u 
Zaal Elzenhof, Kerkplein 3, 2650 Edegem 
(verplichte aanwezigheid op beide dagen) 
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AANDACHTSPUNTEN: 

  
De cursus loopt over 2 dagen en de aanwezigheid op beide dagen is vereist. 
Kandidaten dienen 16 jaar te zijn bij aanvang van de cursus. 
Kandidaten dienen mee te brengen: vergunning (copie), schrijfgerief en dienen een foto door te 
sturen naar ons secretariaat 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 € per deelnemer. 
Inschrijvingen dienen toe te komen op het ons secretariaat (lucia.volley-bal@telenet.be). 
Hiervoor zal een inschrijvingsformulier voor de clubs ter beschikking worden gesteld. 
De inschrijving is pas definitief nadat EN de inschrijving tijdig is toegekomen op het secretariaat 
EN nadat per deelnemer 10 € wordt overgeschreven op de rekening van het gewest Antwerpen 
(IBAN = BE44 7765 9872 7345)Vergeet 
Gelieve bij inschrijving zeker de clubnaam of nummer + de namen van de ingeschrevenen te 
vermelden. 
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