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Nieuwsbrief clubs  
 

 

Beste bestuurders, 

 

Via deze nieuwsbrief willen we de clubbesturen op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen Volley 

Antwerpen. We mailen de nieuwsbrief naar alle voorzitters en secretarissen. Alvast bedankt om deze te 

verspreiden binnen jullie bestuur. 

 

 

Nieuws van onze competitieleider (Luc Haesen) 
 

Clubs kunnen zich nog tot 14 november kandidaat stellen voor de organisatie van de Beker van Antwerpen op 

zaterdag 8 april en maandag 10 april. 
 

Vorig seizoen hebben we een extra reeks U11 beginners ingericht vanaf januari. Is daar nu ook interesse voor? 

Laat het asap weten aan Luc. 
 

De competitie in de provinciale reeksen MU11, MU13, MU15 en MU17 verloopt in twee delen. Het eerste deel 

eindigt in december. Na herindeling van de reeksen maakt Luc de voorlopige kalenders. Tot en met zondag 8 

januari kunnen de clubs sleutelen aan hun kalender, deze kalenderwijzigingen zijn dan gratis. 
 

De laatste jaren zijn er steeds minder herenploegen. Promo 2 gaan we daarom afslanken naar 1 reeks van 12 

ploegen. Dit zal geleidelijk gebeuren.  

Voordat het seizoen begint, moet het duidelijk zijn hoeveel extra ploegen zullen zakken. Het 

ontmoetingsreglement voor seizoen 2023-2024 zal daarom aangepast worden bij ‘Rangschikking – regeling 

stijgen en dalen’. Het OR ‘23-‘24 zal rond april 2023 beschikbaar zijn. 

Praktisch: 

- Dit seizoen: geen wijzigingen 

- Seizoen ’23-’24: nog altijd 2 reeksen maar extra dalers aan einde seizoen 

- Seizoen ’24-’25: overgangsjaar met minder ploegen in Promo 2 

- Seizoen ’25-’26: 1 reeks Promo 2 

Bij de bevraging hierover hebben meerdere clubs ook aangegeven dat ze voorstander zijn van een 

intergewestelijke competitie. Dit is volledig gewestelijke materie en wordt op dat niveau verder onderzocht. 

 

Nieuws van onze jeugdverantwoordelijke (Danny Lyssens) 
 

Het jeugdlabel Volley Antwerpen is weer opgestart, met dezelfde troeven: minimale administratieve 

verplichtingen en een mooie financiële ondersteuning. 
 

S2V Clinics: 

- 27/11/2022, 10u-12u – bovenbouw: Nijlen 

https://forms.gle/LamiJVAGJ32mvnoR9  

- 5/2/2023, 10u-12u – onderbouw: Balen 

Zoals steeds: zeer interessant en erkend voor de verlenging van de J-licentie. 

https://forms.gle/LamiJVAGJ32mvnoR9
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Welke Antwerpse club wil zich kandidaat stellen voor de Vlaamse Jeugdeindronden U17 die doorgaan op 13 

en 14 mei 2023? Ook voor de Belgische Jeugdkampioenschappen, die dit seizoen in Vlaanderen doorgaan, kan 

je je kandidaat stellen. Deze gaan door op 27 en 28 mei 2023. 

De aanbestedingsvoorwaarden vind je op onze website. 

Heb je er nog nooit van gehoord? Lees snel verder en je bent helemaal mee ☺ 
 

De Vlaamse Jeugdeindronden zijn 10 tornooien: U19, U17, U15, U13 en U11, dit bij jongens en meisjes. Op 

elk tornooi strijden de 5 provinciale kampioenen en de 5 provinciale bekerwinnaars voor de titel, gevolgd door 

de ‘supercup’: de wedstrijd tussen beide winnaars. 

Het tornooi voor MU17 is voorzien op zaterdag 13 mei, voor JU17 op zondag 14 mei, misschien wel in jouw 

club!  

Dit seizoen zal U19 doorgaan in Oost-Vlaanderen, U15 in Vlaams-Brabant, U13 in Limburg en U11 in West-

Vlaanderen. 

 
De Belgische Jeugdkampioenschappen zijn ook 10 tornooien, waar telkens 4 ploegen – 2 Vlaamse en 2 Waalse 

– strijden voor de titel. De Vlaamse deelnemers zijn de winnaars van de Vlaamse Jeugd Champions League, en 

de winnaars van de supercup van de Vlaamse Jeugdeindronden. 

Idealiter wordt het georganiseerd op één locatie met 5 velden. Maar het kan ook perfect georganiseerd worden 

in 2 nabijgelegen sporthallen, zoals vorig seizoen: Flobecq en Lessine, 7 km van elkaar waar een pendelbus 

werd ingelegd. 

 

Nieuws van onze scheidsrechterverantwoordelijke (Benjamin De Herdt) 
 

Bijscholingen 

- Zoals elk jaar is de bijscholing voor de jeugdscheidsrechters verplicht. De digitale bijscholing kan nog 

tot 15 november gevolgd worden. 

Cursussen 

- Wil je jeugdscheidsrechter worden? Heel eenvoudig, je moet enkel een digitale cursus volgen. Er is 

geen examen, maar we raden aan dat ervaren (jeugd)scheidsrechters hun nieuwe collega’s coachen.  

- Wil je scheidsrechter worden? Heel eenvoudig, je volgt een digitale cursus en één contactmoment. De 

scheidsrechterscommissie zorgt voor coaching van nieuwe scheidsrechters.   

- Beide cursussen blijven open staan tijdens het seizoen. 
 

We gebruiken een ander platform dan vorig seizoen. Eén van de voordelen: we kunnen nu beter opvolgen wie 

een cursus of bijscholing gevolgd heeft. Enkele tips voor gebruikers: 

- Na het maken van een account, kan je direct starten met een bijscholing of een cursus 

- Je selecteert zelf welke cursus of bijscholing je wil volgen 

- Je moet je Volley Vlaanderen lidnummer ingeven als je een account maakt (ken je het niet? Jouw 

clubsecretaris kan je helpen) 

- Volg je de bijscholing samen met andere jeugdscheidsrechters? Let er op dat elkeen een account 

aanmaakt en de bijscholing downloadt.  

Heb je vragen over een digitale cursus of bijscholing? Stuur een mailtje naar elearning@volleyantwerpen.be   
 

Meer info op www.volleyantwerpen.be 
 

 

Nieuws uit de bestuurskamer 
 

De bestuurders van Volley Antwerpen worden verkozen voor een termijn van drie jaar. Na die termijn kan elk 

lid van Volley Antwerpen zich kandidaat stellen, zelfs al is de zittende bestuurder herkiesbaar. Enkel de clubs 

hebben stemrecht (de bestuurders van Volley Antwerpen of de gewesten hebben geen stem). 

Tijdens de volgende algemene vergadering in het voorjaar van 2023 worden volgende functies verkozen: 

- Ondervoorzitter 

- Secretaris 

- Competitieleiding 

- Statuten & reglementen 

- Afgevaardigde gewest Antwerpen (op voordracht van het gewest Antwerpen) 

mailto:elearning@volleyantwerpen.be
http://www.volleyantwerpen.be/
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- Afgevaardigde gewest Herentals (op voordracht van het gewest Herentals) 

Carine heeft al aangegeven dat ze zal stoppen als secretaris.  

Heb je interesse of ken je iemand? Bij deze een warme oproep om mee te bouwen aan de mooiste ploegsport! 

Informeer gerust bij iemand van het bestuur.  

Als je je kandidaat wil stellen, doe dat dan zeker voor 15 december – zie ook intern reglement van Volley 

Antwerpen. 

 

 

Volley Vlaanderen 
 

De Vlaamse Trainersschool voert een vernieuwde opleidingsstructuur in vanaf 2023. Op de site van VTS vind 

je momenteel nog de huidige structuur, maar we kunnen al meegeven dat bijvoorbeeld de cursus voor initiator 

volleybal slechts 61u zal vergen i.p.v. 77u. En het praktijkexamen wordt vervangen door permanente evaluatie, 

waardoor de drempel verlaagd wordt en er hopelijk meer (jeugd)trainers de cursus gaan volgen. 
 

Gaat er in jouw club volgend jaar een trainerscursus door? Laat het ons weten, we maken er graag melding van 

in onze nieuwsbrief. 
 

Ben je geïnteresseerd in een trainerscursus of een bijscholing:  

https://volleyvlaanderen.be/trainers/bijscholingen 
 

Volley Vlaanderen ondersteunt de clubs via meerdere projecten. Kijk even via www.volleyvlaanderen.be onder 

clubs – projecten, en ontdek welke projecten interessant zijn voor jouw club. Je kan er ook subsidies mee 

ontvangen! 

Voor het project ‘vriendjesdagen’ zijn er 3 periodes die in aanmerking komen: 1/9 tot 15/10, 1/1 tot 15/2 en 1/5 

tot 15/6.  

 

 

Beachseizoen 2023 
 

Volgend seizoen zetten we nog meer in op beachvolleybal!  
 

Nieuw! Regio-trainingen 

Er is veel vraag naar beachtrainingen, maar slechts een handvol clubs bieden beachtrainingen aan. Volley 

Antwerpen zal in elk gewest meerdere trainingen trachten te organiseren, zo bereiken we heel veel jongeren. 

Tegelijk willen we geïnteresseerde (indoor)trainers betrekken bij deze trainingen. We hopen dat deze trainers 

op termijn beachtrainingen gaan geven in hun club. 
 

Nieuw! Initiatie tornooien 

Het grote succes van onze tornooien en het hoge niveau heeft ook een keerzijde: sommige kinderen die hun 

eerste stappen op het beachveld zetten, haken snel af. Met de nieuwe initiatie tornooien komen we tegemoet 

aan de vraag naar laagdrempelige tornooien.  
 

Beachvolley circuit Volley Antwerpen 

We hopen ons circuit nog uit te breiden en we kijken uit naar nieuwe locaties! 

Voor de clubs die vorig jaar één of meerdere tornooien hebben georganiseerd, zouden we graag hebben dat ze 

hun feedback over vorig seizoen en eventuele voorkeursdata voor komend seizoen op mail zetten. 

Ook nieuwe clubs die interesse hebben om tornooien te organiseren, mogen dit per mail laten weten. 
 

Selectietrainingen beachvolleybal 

Dit initiatief loopt al enkele jaren en blijft nog steeds goed lopen onder de hoede van Danny. 
 

Heb je vragen? Stuur een mailtje naar beach@volleyantwerpen.be  

 
 

 

De volgende nieuwsbrief mag je rond de Kerstvakantie verwachten. 

https://volleyvlaanderen.be/trainers/bijscholingen
http://www.volleyvlaanderen.be/
mailto:beach@volleyantwerpen.be

