
                                                                                                 
 

  

 

   

   

Team Guides PCU Games 
 

 

Van woensdag 26 t.e.m. vrijdag 28 april 2023 organiseert de Sportdienst van de Associatie Universiteit 
en Hogescholen Antwerpen de PCU Games, een internationaal sporttornooi tussen Universiteits- en 
Hogeschoolteams met competities in Zaalvoetbal (M/V), Volleybal (M/V) en Basketbal (M/V). Het 
toernooi vindt plaats op de UAntwerpen Stadscampus en de sporthallen Het Rooi, Plantin Moretus en 
Wilrijkse Pleinen. Meer info op www.pcucommittee.com/pcugames.  
 
Buiten een hoop Antwerpse teams zullen hier een 20 a 30-tal buitenlandse teams aan deelnemen. Elk 
van deze buitenlandse teams zal begeleid worden door een Antwerpse Student. Daarom zijn wij op 
zoek naar enthousiaste en sociale studenten die als “Team Guide” voor een buitenlands team 
fungeren tijdens de PCU Games.  
 
 
TAKEN 

- Woensdag 26 april: je team verwelkomen in hun hotel in Antwerpen (overdag en/of ’s avonds) 
en later begeleiden van hun hotel naar de Openingsceremonie (20-21u UAntwerpen 
Stadscampus) en daarna terug;  

- Donderdag 27 april & vrijdag 28 april: je team begeleiden naar de sportlocatie waar ze spelen 
en ze later op de dag terug gaan ophalen. (uren afhankelijk van match schema’s);  

- Donderdag 27 april: je team begeleiden naar een avondactiviteit;  

- Vrijdag 28 april: een delegatie van je team begeleiden naar de Slotceremonie (20u30-21u30 
UAntwerpen Stadscampus) en terug;  

- Je team informeren over (het sociale leven in) Antwerpen;   

- Begeleiding van teams gebeurt met openbaar vervoer; 

- Jij bent voor je team hun eerste aanspreekpunt van de organisatie in Antwerpen. 

 
WAT KRIJG JE 

- Een vrijwilligersvergoeding van € 100 (voor de volledige periode);  

- 3-daagse vervoerspas De Lijn (indien nodig);  

- Avondmaaltijd op donderdag 27 april, samen met je team;  

- Toegang tot de Openingsceremonie en Slotceremonie (met receptie);  

- Gratis drankje op de Welcome & Closing Party in Café De Prof;  

- Nieuwe vrienden maken van over heel de wereld; 

- Een unieke mogelijkheid om buitenlandse studenten welkom te heten in onze fantastische 
stad!  

Een voorbereidende meeting voor alle team guides wordt georganiseerd in de week voorafgaand aan 
de PCU Games.  

 
 
 
Interesse? Vul het formulier in op volgende link: 
https://forms.gle/WoATztqPt7vKPiF39  
 
Vragen? Neem contact op met Elien Hendrickx – elien.hendrickx@uantwerpen.be – 03 265 37 32.  
 

http://www.pcucommittee.com/pcugames
https://forms.gle/WoATztqPt7vKPiF39
mailto:elien.hendrickx@uantwerpen.be


                                                                                                 
 

  

 

   

   

Team Guides PCU Games 
 

 

From Wednesday the 26th until Friday the 28th of April 2023 the Sports Office of the Antwerp University 
Association organizes the PCU Games, an international sports tournament for University and 
University College teams with competitions in Futsal (M/F), Volleyball (M/F) and Basketball (M/F). The 
event takes place at the UAntwerp City Campus and Sports Halls Het Rooi, Plantin Moretus and 
Wilrijkse Pleinen. More information on www.pcucommittee.com/pcugames.  
 
Apart from teams representing the Antwerp University and colleges, there will be around 20-30 foreign 
teams participating. Each of these teams will be guided by an Antwerp student. Therefor we are looking 
for enthusiastic en social students who wants to act as “Team Guide” for a foreign team during these 
PCU Games.  
 
 
TASKS 

- Wednesday 26 April: welcoming your team at their hotel in Antwerp (during day or in the 
evening) and guiding them to the Opening Ceremony (20-21h UAntwerp City Campus) and 
back to their hotel;  

- Thursday 27 April & Friday 28 April: guiding your team to their sports venue and back to their 
hotel (hours depend on match schedules); 

- Thursday 27 April: guide your team to an evening activity; 

- Friday 28 April: guiding a delegation of your team to the Closing Ceremony (20h30-21h30 
UAntwerp City Campus) and back to their hotel; 

- Informing your team about (the social/student life in) Antwerp; 

- Guiding your team will be done using public transportation; 

- You’ll be your team’s primary contact for the Organization during the Games.  

 
WHAT DO YOU GET 

- Volunteering Fee of € 100 (for the entire period);  

- 3-days Public Transport Pass De Lijn (if needed); 

- Dinner on Thursday 27 April together with your team; 

- Entrance to the Opening Ceremony and Closing Ceremony (with reception); 

- Free drink at the Welcome & Closing Party in Café De Prof; 

- Making new friends around the world; 

- A unique opportunity to welcome foreign students to our wonderful city of Antwerp!  

 
A preparatory meeting with all team guides will be organized the week before the PCU Games. 
 
 
 
 
 
Interested? Fill in the form at following link: 
https://forms.gle/WoATztqPt7vKPiF39  
 
 
Questions? Contact  Elien Hendrickx – elien.hendrickx@uantwerpen.be – 0032 3 265 37 32.  
 

http://www.pcucommittee.com/pcugames
https://forms.gle/WoATztqPt7vKPiF39
mailto:elien.hendrickx@uantwerpen.be

