DRAAIBOEK
ONBESCHIKBAARHEID SPORTHAL ma 09/09 TEM vrij 27/09
We zijn bezig met enkele renovaties, o.a. een nieuw dak. Helaas brengt de timing ongemakken met
zich mee zoals een onbeschikbaarheid. Veel sporthallen in de buurt (Nijlen, Kessel, Herenthout,
Bouwel, Vorselaar, Berlaar) zitten overvol of hebben geen/onhaalbare trainingsuren vanaf 22u tot
0u00, we hebben een noodprogramma kunnen uitwerken waarbij iedereen wel kan trainen en/of
extra oefenmatchen spelen. Er werd zoveel mogelijk gekeken naar praktische kant en haalbaarheid,
maar uiteraard kunnen we niet aan alle wensen voldoen voor deze twee (max 3) weken, de 3e week
wordt bekeken afhankelijk de vlotheid, dus dank voor uw begrip.
Concreet: de planning, de verplaatsingen in voorbereiding en mogelijke contactgegevens voor
oefenmatchen, bij voorkeur niet op uw trainingsmoment in te plannen. De opgegeven teams zijn op
de hoogte en verwachten een telefoontje. Aan de trainers de vraag om zelf te informeren, we
hebben alvast de aanzet gedaan om jullie op weg te helpen.
Als u het voorziene veld niet wenst te gebruiken, graag een seintje, velden huren kost ook veel
centjes. Dus dan kunnen we ze vrijgeven voor anderen, bovendien hebben we niet veel velden
beschikbaar.
Logistiek: In elke sporthal is er douchegelegenheid. Netten zijn overal aanwezig, er worden ballen
voorzien op diverse locaties (zie hieronder voor de afspraken), u dient verder niks mee te nemen
tenzij anders opgegeven. Wel zeer belangrijk: berg alles terug goed op! We kunnen veel ‘’lenen’’ dus
we dienen daar goed zorg voor te dragen! Spreek onderling af voor carpooling.
Trainingsplanning tss 09 en 27/09:
Heren 1: di 10 en di 17 sept van 19u30 tot 21u15, sporthal Wiekevorst (terrein 3), donderdag 12
september om 19u30 tot 21u30, sporthal Wiekevorst (terrein 3). Op donderdag 19 september:
oefenmatch tegen en in Herenthout 2e divisie vanaf 19u30 (ligt vast) Op dinsdag 24 sept en don 26
september, om 19u30 tot 21u30, sporthal Wiekevorst (terrein 3).
Heren 2: di 10, di 17 sept en di 24 sept van 21u15 tot 23u00, sporthal Wiekevorst (terrein 3)
Heren 3: woe 11 sept, woe 18 sept en woe 25 sept 21u00 tot 22u30 in Vorselaar KVRI (terrein 1)
Heren 4: woe 11 sept, woe 18 sept en woe 25 sept 21u00 tot 22u30 in Vorselaar KVRI (terrein 2)
Dames 1: di 10 en di 17 sept van 21u15 tot 23u00, sporthal Wiekevorst (terrein 2), Op don 12 of vrij
13 sept: oefenmatch uit (Steven zoekt ploeg) Donderdag 19 september om 19u30 tot 21u30, sporthal
Wiekevorst (terrein 3) Vrij 27/09 : training in het zand (vermoedelijk)
Dames 2: di 10, di 17 sept en di 24 sept van 21u15 tot 23u00, sporthal Wiekevorst (terrein 1)
Dames 3: di 10, di 17 sept en di 24 sept van 19u30 tot 21u15, sporthal Wiekevorst (terrein 2)
Dames 4: di 10, di 17 sept en di 24 sept van 19u30 tot 21u15, sporthal Wiekevorst (terrein 1)
Dames 5: di 10, di 24 sept van 21u30 tot 23u00 gemeentelijke sporthal Nijlen (terrein 3), di 17 of
andere dag die week zoekt Veronique een oefenmatch.
U17 meisjes: ma 09, ma 16 sept en ma 23 sept van 18u30 tot 20u00, sporthal Wiekevorst (terrein 1)

U15 meisjes: woe 11, woe 18 sept en woe 25 sept, 14u tot 15u30: zaal de putting Kessel (terrein 3)
U13 jongens en meisjes: woe 11, woe 18 sept en woe 25 sept, 15u30 tot 17u00: zaal de putting
Kessel (terrein 3)
U11 A-B-C-D: woe 11, woe 18 sept en woe 25 sept, 14u tot 15u30: zaal de putting Kessel (terrein 1 en
terrein 2)
2tg2: woe 11, woe 18 sept en woe 25 sept, 15u30 tot 17u00: zaal de putting Kessel (terrein 2)
Zandbak: woe 11, woe 18 sept en woe 25 sept, sept 15u30 tot 17u00: zaal de putting Kessel (terrein
1) (of later vanwege materiaal)
Recreatieven: starten vanaf 30/09
Logistiek ballen:
Voor de locatie in Wiekevorst (Wimpel) worden de ballen gebruikt van VC Herenthout, deze zijn
beschikbaar voor 3 velden met mandjes en moeten na de training netjes terug opgeborgen worden!
Trainers, graag hier goed op letten! Voor de locatie in Nijlen (D5) mogen we ballen van de KWB Nijlen
gebruiken, deze moeten nadien terug in de kast. Voor de locatie KRVI (Heren 3 en 4: onze ballen
worden meegenomen, An Broes zal deze verzamelen en meenemen) Voor de jeugdtrainingen dienen
onze ballen meegenomen te worden (ballen Mentha als extra back up) Afstemming Sofie Jacobs en
An Broes. Zo heeft iedereen materiaal. Andere materialen zijn beschikbaar in de sporthal, ons
materiaal is niet bereikbaar. Draag zorg voor de ballen die we in bruikleen mogen gebruiken, na de
training op zijn plaats en alles opbergen!
Voorbereiding:
Ook in de voorbereiding wordt alles aangepast, voor de zekerheid is ook 21/09 en 22/09 aangepakt
Zat 14/09: ·H1: 4-hoekstornooi: 13u00-18u00 Lier-Ertvelde-Geel Zwart => Gastheer: Geel-Zwart
Zon 15/09
THUIS D2: 3-hoekstornooi: 14u00: Bouwel-Lint, 15u30: Lint-Nijlen, 17u00: Bovoc - Nijlen => gastheer:
Bouwel
Zat 21/09: ·D1: 3-hoekstornooi: 14u00: Hellvoc- FH Nijlen, 15u45: St Janskring (2e prov)- FH Nijlen
17u30: Hellvoc-St Janskring => gastheer Hellvoc, Atletiekstraat hemiksem
Zon 22/09: ·THUIS H1: match om 15u00-18u00 tegen Balen en Denderhoutem => in Balen
Kessel & Mentha: => geen thuismatchen op vrijdag 13-20 en 27/09.
Zat 28-29/09 : start competitie : vrijgemaakt ! Alles ui, geen thuismatchen !

Oefenwedstrijden tss maandag 09/09 en vrijdag 28/09
Hieronder gecontacteerde teams en/of ploegen die ons willen ontvangen, zo kan u nog een extra
keer aan slag gedurende deze week. Probeer deze niet op uw trainingsuur te zetten, maar gebruik
uw uren als trainingsmoment. Wilt u een trainingsuur vervangen door een oefenmatch, ga dan
extern en geef uw uren vrij
MU13 in Herenthout: donderdag van 18u30 tot 20u. Opwarmen kan evt. al van 18u
Trainer: Robin De Bondt | +32498752084 | robin.debondt@gmail.com
MU17 en MU15 op woensdag- en vrijdagavond in heist op den berg

Contact: Els Claes - 0497/481746 - secretaris.volleyheist@gmail.com
Dames 2e prov./3e prov. : op woensdag van 20u tot 22u.
Contact: Kurt Struyf: kurt.struyf@telenet.be - 0475 50 86 42
Heren 2e prov. heren/3e prov. Hellvoc: yorven.vanderaa@gmail.com - 0495/858503
Woe 11/09 Hellvoc D (2de prov.) - Nijlen 3de prov. (20u30 - 22u30), nog te bevestigen
Woe 18/09 Hellvoc D (2de prov.) - Nijlen 2de prov. (20u30 - 22u30), nog te bevestigen
andere 2de prov. ploeg en wilt oefenwedstrijden: don 12/09 en19/09
Heren 2e prov. heren/3e prov. Schriek: op dinsdag of donderdag: contact: Paul Daems: 0468/05.44.98
Schriek: Heren 1e gewest op maandag of vrijdag), damesploeg 3e provinciale: maandag en woensdag,
dames 2e gewest op maandag en vrijdag. Allen van 20u-22u. MU15 (1e jaars en jonger en U11 op
zondagvoormiddag. Zij trainen op dinsdag en vrijdag van 18u-20u. Contact : Trees Peeters:
chris.yskout@skynet.be - 0473/709014
St Janskring: dames 2e provinciale (woensdag), dames 1e gewest (vrijdag) en Heren 3e provinciale
(donderdag): Karl Dom of via Gerry (afstemming met trainers daar)
Oxaco alle teams:
Alle heren- en jongensploegen: gunter.marissen@skynet.be
Dames en meisjes:
Dames 1° Provinciaal: erik.vleugels@hotmail.com
Dames 2° Provinciaal: shazli29@yahoo.com
Dames 1° Gewest: tim.verreth@gmail.com en herman.platteau@telenet.be
Meisjes U17: werner.theuns@toyota-europe.com
Meisjes U15: tim.verreth@gmail.com
Meisjes U13: erik.vleugels@hotmail.com en hendrik.roelandt@hotmail.com
Meisjes U11: herve.feys@telenet.be
Adressen locaties:
Sporthal De Wimpel, Dalstraat 28, 2222 Wiekevorst
Gemeentelijke sporthal Nijlen, Gemeentestraat 36a, 2560 Nijlen
Sporthal De Putting, Grote Puttingbaan 8a - 2560 Kessel
Vorselaar KVRI, Donchelei 7, 2290 Vorselaar
Vragen/opmerkingen draaiboek:
* Voor vragen rond trainingsuren, praktische zaken daarover en rond de competitie opstart (ivm uw
licenties, etc ) kan u contact nemen met Gerry via 0494/80.48.54. Op don 05/09 is er een verplichte
trainersvergadering .
* Voor vragen rond het dak, leeghalen van en het heropstarten na de werken van onze sporthal kan
u contact nemen met Jan of Jos

Veel succes!

