
Fédération Sportive de la Police Belge 

 

Belgische Politie Sportbond 

 

Oproep aan de kandidaten voor het nationale herenvolleybalteam van de  

Belgische politie 

 

Beste collega’s, 

 

Na het succes van onze mannen in 2017, die in Bulgarije de bronzen medaille in de wacht 

sleepten op het EK volleybal voor politiediensten, ben ik opnieuw aangeduid door de FSPB-

BPSB om de voorbereiding van het Belgische volleybalteam voor het komende EK in goede 

banen te leiden. Deze USPE-kampioenschappen voor Nationale politieteams herenvolleybal 

zullen plaatsvinden in Italië in juni 2021. Om deze eindfase te halen, wordt er een 

kwalificatietoernooi gespeeld, waarschijnlijk georganiseerd in en door België. 

De selecties voor het Belgische nationale politieteam zullen doorgaan op een centrale locatie, 

in Brussel, eind mei/begin juni 2020. 

Na afloop van deze selectiedagen, zal een eerste groep van +/- 15 spelers worden weerhouden. 

Andere spelers kunnen deze startgroep nadien nog komen versterken. De definitieve selectie, 

met daarin de beste spelers, zal pas een week voor de eerste officiële competitie gemaakt 

worden.  

Het is belangrijk om te weten wat een deelname kan inhouden qua persoonlijke investering : 

1. De BPSB kan geen diensturen of andere vergoedingen verlenen voor uw activiteiten 

met het nationale team. Eventuele faciliteiten (diensturen, gebruik dienstvoertuig, etc.) 

kunnen wel door u besproken worden met uw dienstoversten, op basis van de GPI37. In 

elk geval zal onze voorzitter zich tot uw dienstoversten wenden om hen aan te moedigen 

u te ondersteunen door middel van het verschaffen van deze faciliteiten. Het kan dus 

zijn dat u rust of verlof zal moeten nemen om te kunnen deelnemen aan het avontuur 

met de nationale ploeg. Maar geloof mij, en dat kunnen al uw voorgangers bevestigen, 

deze unieke ervaring is de opofferingen meer dan waard! 

2. De BPSB ontvangt slecht beperkte subsidies, die bovendien moeten verdeeld worden 

onder de verschillende sportdisciplines, zowel op nationaal als internationaal niveau. 

Dit maakt dat het merendeel van de kosten weliswaar betaald wordt door de federatie, 

maar het kan zijn dat er gevraagd wordt aan de spelers om zelf ook nog een kleine 

bijdrage te leveren in de kosten. Dit kan bijvoorbeeld zijn door zelf uw transport naar 

Italië te bekostigen, in geval van kwalificatie voor de eindronde. 

3. Het noodzakelijke materiaal (wedstrijdshirts en –shorts, trainings, etc.) zal door de 

federatie ter beschikking gesteld worden. 

 



Natuurlijk kunnen ook collectieve acties worden overwogen om geld in te zamelen  

en zo de kosten voor de deelnemers te verlagen.  

Bovenstaand scenario is weliswaar de meest ongunstige situatie. Onze recente  

ervaring met het nationale damesteam, de Blue Tigers, heeft aangetoond dat het  

        ook veel beter kan uitdraaien.  

De meeste van onze Blue Tigers hebben namelijk de steun gekregen van hun 

dienstoversten en hebben nauwelijks rust of verlof moeten opnemen.  

Ook bleef voor hen de persoonlijke financiële bijdrage zeer beperkt. 

 

Dus je hebt zin om je aan dit sportieve avontuur samen met collega’s uit heel Europa te wagen, 

om België met trots te vertegenwoordigen ?  

Je wil het beste van jezelf geven op het volleybalterrein terwijl je het shirt met onze nationale 

kleuren draagt ? 

 

Aarzel dan niet om je in te schrijven ! 

 

Om de selectietrainingen op een vlotte manier te kunnen organiseren, wil ik vragen om uw 

kandidatuur zo snel mogelijk in te dienen, en ten laatste tegen 31 maart 2020. 

 

Hiervoor volstaat het om bijgevoegd formulier in te vullen en aan mij terug te sturen via OWA 

mail: vincent.marchal@police.belgium.eu of per fax naar 085/30.88.14. 

Eens alle kandidaturen ontvangen zijn, zult u geïnformeerd worden van de data, tijdstippen en 

locatie van de selectietrainingen waarnaar u zult worden uitgenodigd. 

 

U kunt een overzicht van de campagne van onze Belgische Blauwe Tijgers bekijken via de 

volgende links : 

https://www.facebook.com/Belgian-Blue-Tigers-632853240501443/ 

http://www.cherepix.be/ 

https://www.rtbf.be/sport/autres/volley/detail_volley-les-policieres-volleyeuses-belges-visent-l-

euro?id=10223687 

 

Voor alle bijkomende vragen kunt u steeds bij mij terecht. 

 

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Vincent MARCHAL 

Directeur Technische Commissie Volleybal FSPB-BPSB 

Manager Nationale Politievolleybalteams 

ZP 5294 Meuse-Hesbaye 

vincent.marchal@police.belgium.eu 

0496/12.65.24 
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Formulaire de candidature volleyball hommes. 

 

 

Naam :  

Voornaam :  

Geboortedatum :   

Volledig adres :  

Gsm-nummer :  

E-mailadres :  

 

Facebook-account : 

(voor uitnodiging in een gesloten  

groep  "nationaal team") 

 

 

Speelpositie :  

Grootte :  

Huidig niveau :  

 

Hoogste niveau en wanneer was het ? 

 

 

Politiedienst / werkplek :  

Gesproken talen : FR – NL – ENG – D 

Opmerking :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


