Volley Vlaanderen

Gewest Turnhout

Beste collega's,
Op zaterdag 9 september start het nieuwe volleybalseizoen.
We starten met nog maar 25 gewestelijke scheidsrechters, veel te weinig, we kunnen alleen
maar hopen dat de clubs beseffen dat het nu niet vijf voor twaalf is maar vijf na twaalf.
In september zijn er veel mensen dubbel aangeduid, maar er zijn ook veel wedstrijden
zonder scheidsrechter. Bij de opmaak van de eerste aanduidingen is er voornamelijk
een keuze gemaakt om de dubbele aanduidingen zoveel mogelijk te verdelen, wedstrijden
niet aangeduid te verdelen onder de clubs met te weinig scheidsrechters en ploegen met
scheidsrechters in hun ploeg, zeker aan te duiden. Dat was niet altijd gemakkelijk en zal de
weken daarna moeilijk te evenaren zijn, veel zal afhangen van wie en welke clubs een
serieuze moeite doen tot het leveren van kandidaten naar de cursus.
Aangaande de cursus, worden de clubs meermaals geinformeerd en zijn deze gegevens terug
te vinden op onze website, site van Volley Antwerpen en in onze richtlijnen 2017-2018.
Er zijn wel wat veranderingen, aan de spelregels niet, worden deze veranderingen toegelicht
op onze verplichte vergadering van zaterdag 9 september.
Wie niet aanwezig kan zijn, kan de vergadering bijwonen in een ander gewest.
Hieronder een overzicht van de gewestelijke scheidsrechtersvergaderingen :
dag
zaterdag
maandag
woensdag
zaterdag

datum
2/09/2017
4/09/2017
6/09/2017
9/09/2017

uur
10u00
19u30
20u00
10u00

gewest
Mol
Antwerpen
Herentals
Turnhout

plaats
Sporthal Den Uyt - Rode Kruislaan 20 - 2400 Mol
Zaal Elzenhof - Kerkplein 3 - 2650 Edegem
Gemeentelijke sporthal - Lostraat 48a - Heist o/d Berg
Sporthal Technico - Smiskensstraat 45 -2300 Turnhout

Wie op geen enkele vergadering aanwezig kan zijn laat een collega alle documenten
meebrengen.
Het gewestbestuur en de scheidsrechterscommissie wensen jullie veel plezier en succes
met de arbitrage tijdens het komende seizoen.
Steve Boeckx - Michel Odeyn
GEWEST TURNHOUT

