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BESTUUR
Voorzitter: Geert DE BREUCKER (0486/38 64 04)
Ondervoorzitter: Jean HEMMERECHTS (0499/51 86 81)
Schatbewaarder: Indès DESMET (0472/95 84 89)
GC - secretaris: Hans SCHEPENS (0476/60 39 72)

ERE-LEDEN
Ere-voorzitter (raadgever): Jean DE JONCKHEERE 
Ere-voorzitter (bestuur): Marc DE BOECK - Frans DE PAUW 
Ere-ondervoorzitter: Karel DE GREVE - Christian MILLEVILLE
Ere-schatbewaarder: Jim CREMERS - Henri DE WAEL
Ere-secretaris: Carla DE BOECK
Ere-bestuurslid: Bianca VERBELEN
Ere-lid: Jean-Marie VAN EECKHOUDT

WIE ZIJN WIJ ?
Op 29 januari 1975 werd te LONDERZEEL een feitelijke vereniging (F.V.) gesticht onder 
de benaming van “SCHEIDSRECHTERSKRING NOORD-WEST BRABANT (NWB)”. 
Aangesloten bij de KBVB onder stamnummer 8246. 

ONS DOEL
De vereniging heeft voor doel een vriendenkring van scheidsrechters uit de regio 
Noord-West Brabant te zijn, ze te vervolmaken, mits toelating van de Voetbalfederatie 
Vlaanderen (V.F.V) cursussen in te richten voor kandidaten scheidsrechters, alsook 
sportmanifestaties op te luisteren en in te richten.


EFFECTIEVE LEDEN
De vereniging staat open voor actieve en oud-scheidsrechters, leden of gewezen leden 
der comités van de K.B.V.B. op voorwaarden dat zij niet van de bondslijsten van de 
K.B.V.B. geschrapt werden.


STEUNENDE LEDEN
Steunende leden zijn zij die de scheidsrechterskring genegen zijn, maar conform onze 
statuten niet in aanmerking kunnen komen als effectief lid.


CLUBLOKAAL NWB
Onze ledenvergaderingen gaan door in de Lierput 3 te KOBBEGEM (ASSE). In Café ‘t 
Wit Paard kunnen wij terecht voor onze maandelijkse bijeenkomsten. De zaal leent zich 
perfect voor onze vergaderingen en nadien kan er aan de toog in het café nog worden 
nagepraat.


BRIEFWISSELING
FV SCHEIDSRECHTERSKRING NWB

Edingsesteenweg 227

1730 ASSE

PUBLICITEIT
De inhoud van de advertenties valt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgevers.

WEDSTRIJDEN
Op wedstrijden is het algemeen wedstrijdreglement van toepassing, eventueel 
aangevuld door bijzondere voorwaarden medegedeeld in de wedstrijd zelf, waarbij in 
geval van strijdigheid de laatste primeren. Het algemeen wedstrijdreglement kan je 
raadplegen via onze website: www.nwb.be

COPYRIGHT
Wij hebben er alles aan gedaan om rechthebbenden i.v.m. copyright op te sporen en 
toelating te krijgen. Mocht je menen recht te hebben op materiaal dat in dit nummer 
gepubliceerd is, mail: info@nwb.be

COVER
foto: FIFA-scheids Cüneyt Çakır

DRUK
BUDGETCOPY.BE
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�

Alle scheidsrechters van de categorieën «J1», «J2», «J3», «J4», «J5» en «JS», alsook de scheidsrechters 
en assistent-scheidsrechters voor wedstrijden van "klimmen en dalen" worden uitgenodigd om de provinciale 
Jeugd-cursus - jan. 2017 te volgen op : 

maandag 23 januari 2017 (19.30u) te Betekom in "Zaal Verhaegen", Grote Baan 115  
 
of 

dinsdag 24 januari 2017 (19.30u) te Brussel in het "Bondsgebouw", Houba de Strooperlaan 145 

Gelieve schrijfgerief mee te brengen a.u.b. 

bron: bureau-arbitrage-brabant.skynetblogs.be

NIEUWJAARSRECEPTIE
vrijdag 13 januari 2017- 20:00 uur 

Plaats: café ‘t wit Paard - Lierput 3 te 1730 ASSE
Voor: leden, vrijwilligers, hun partners en kind(eren)

de volledige agenda kan je raadplegen via onze website www.nwb.be

PROVINCIALE J-CURSUS - JAN 2017
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�

Beste lezer,

We krijgen geregeld telefoontjes met de vraag “Waar blijft mijn informatieblad ? “ of “Waar 
blijft mijn lidkaart ?”. In veel gevallen blijkt dat de beller vergeten was om tijdig zijn of haar 
lidmaatschap te vernieuwen.

Dus doe jezelf een plezier en vernieuw tijdig je lidmaatschap als effectief- of steunend lid. 
Zo mis je geen enkel nummer van jouw informatieblad. 

Het lidgeld voor het seizoen 2016/2017 kan je betalen door 20,00 € te storten naar 
rekeningnummer BE65 4373 1408 2196.

Alvast erg bedankt voor je trouwe lidmaatschap !

Het NWB-bestuur

�

�

LIDGELD SEIZOEN 2016-2017

WWW.SCHEIDS.BE
informatiekruispunt voor voetbalscheidsrechters & assistenten
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�
13.01.2017 - 20:00 uur 
Nieuwjaarsreceptie - Lierput 3 te 1730 ASSE (Kobbegem) 

10.02.2017 - 20:00 uur 
Ledenvergadering - Lierput 3 te 1730 ASSE (Kobbegem) 

10.03.2017 - 18:45 uur 
Bowling - Boomsesteenweg 35 te 2627 SCHELLE 

14.04.2017 - 20:00 uur 
Ledenvergadering - Lierput 3 te 1730 ASSE (Kobbegem) 

21.04.2017 - 18:00 tot 22:00 uur 
eetfestijn NWB - zaal "Het Assebroek” - Waterleestweg 2 - 1980 EPPEGEM
22.04.2017 - 18:00 tot 22:00 uur 
eetfestijn NWB - zaal "Het Assebroek” - Waterleestweg 2 - EPPEGEM 

12.05.2017 - 20:00 uur 
BBQ - Lierput 3 te 1730 ASSE (Kobbegem) 

10.06.2017  
Daguitstap - meer informatie volgt

 
 

�

KALENDER SEIZOEN 2016-2017

PRONOSTIEK (tussenstand - december)
1. Indès DESMET - 36 ptn
2. Frank BARRO - 33 ptn
3. Jean HEMMERECHTS - 33 ptn

REGLEMENTENQUIZ (tussenstand oktober)
1. Frank BARRO - 80 ptn
2. Andre ARIJS - 50 ptn
3. Bianca VERBELEN - 50 ptn

ACTUALITEITSQUIZ (tussenstand oktober)
1. Albert DE MUNTER - 50 ptn
2. Frank BARRO - 35 ptn
3. Hendrik DE WAEL - 30 ptn
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De fysieke tests worden terug regionaal georganiseerd. Bijgevolg zal  de Referee Day   Brabant VFV 
plaatsvinden op woensdag 23 augustus 2017 op de terreinen van H-O.Veltem, "Complex Ivo Van Damme" 
Overstraat 21 te 3020 Herent (Veltem-Beisem). Meer informatie volgt. 

�

UIT SYMPATHIE

REFEREE DAY BRABANT - 23.08.2017
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�
De initiatiecursus voor  kandidaat-assistent-scheidsrechter vindt plaats  in het Bondsgebouw, Houba de 
Strooperlaan 145 te Brussel op dinsdag 7 februari 2017 om 19.30 uur. 

Wie ? Alle scheidsrechters die aanvaard zijn in het vaste kader (= categorieën 1P, 2P, 3P, 4P, J1, J2, J3, 
J4 en J5) 
Inschrijving?  Ter plaatse. 

�
De vzw Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) wordt vanaf 1 januari 2017 vzw Voetbal Vlaanderen (VV). 

�

CURSUS KANDIDAAT 
ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER

NAAMSWIJZIGING

DE MOLENSTEEN  

TEGELS - PARKET - LAMINAAT - KLINKERS - NATUURSTEEN 

MECHELSESTEENWEG 726 - 1800 VILVOORDE 
 ✆ 02/252.47.49 

www.demolensteen.be - demolensteen@telenet.be 
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Wij doen een warme oproep aan de leden van onze verenging om zich kandidaat te 
stellen voor een bestuursfunctie. Wat verwachten wij ? 

Deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Meedenken, helpen bij de realisatie, de 
voorbereiding, de organisatie van (nieuwe) activiteiten. Maar vooral enthousiasme, 
motivatie en inzet !

Voel je je geroepen om ons bestuur te komen versterken en wil je net als wij dat de 
vriendenkring blijft voortbestaan ? Stuur dan uw aanvraag in via bestuur@nwb.be.

�

�

Wat een verjaardagsgeschenk voor de veteranen van SK Londerzeel. Net op hun 
tiende verjaardag heeft Nicolas Frutos, gewezen topspits van RSC Anderlecht, een 
'contract' getekend bij de vets. "Hij kan ons aan de beker van de 
veteranencompetitie helpen", zegt trainer Laurence Verbelen.

In maart 2010 moest Nicolas Frutos noodgedwongen afscheid nemen van het profvoetbal. 
Een opeenstapeling van blessures noopten hem tot het nemen van die beslissing. Sinds 
vorig jaar is hij trainer van de beloften van RSC Anderlecht. Maar na Nieuwjaar trekt de 

OPROEP

Nicolas Frutos voetbalt weer…
bij veteranen van SK Londerzeel
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Argentijnse spits zijn voetbalschoenen toch opnieuw aan. Hij tekende namelijk zopas een 
'contract' bij de veteranen van SK Londerzeel. En dat net in het jaar waarin de 
veteranenploeg tien kaarsjes mag uitblazen. "Wat een fantastisch verjaardagscadeau", 
zegt Wim Eeckelaers, zelf speler en verantwoordelijke van de ploeg. "Gunther Van 
Handenhoven, ex-voetballer van onder meer Lokeren en huidig teammanager van RSC 
Anderlecht, is al een tijdje onze vaste doelman. Plots liet hij weten dat Frutos interesse 
had om onze kern te versterken. Aanvankelijk dachten we dat het een vroege 1 aprilgrap 
was, maar nadat de Argentijn naar één van onze wedstrijden was komen kijken, bleek het 
allemaal menens te zijn. Ik geef toe: we hebben hem niet laten testen alvorens hij zijn 
krabbel zette (lacht)."

Grote naam
En dus zal de 35-jarige Argentijn vanaf 7 januari de clubkleuren van de veteranenploeg 
verdedigen. "Of ik mijn systeem nu helemaal ga aanpassen aan de spits? Ik denk het niet 
(lacht)", zegt trainer Laurence Verbelen. "Sinds het begin van dit seizoen spelen we in een 
4-2-3-1-systeem en ik denk dat Frutos hier ook wel in zal aarden. We gaan - ondanks zijn 
grootte (Frutos is 1,94 meter groot, red.) - niet speciaal lange ballen naar voren gooien. 
Dat is onze manier van spelen niet. Uiteraard is iedereen binnen de club tevreden dat zo'n 
grote naam voor ons gekozen heeft. Hij kan ons zeker aan de beker van de 
veteranencompetitie helpen."

De aansluiting van de Argentijn werd ondertussen afgerond, zodat hij op zaterdag 7 
januari 2017 speelgerechtigd is voor de wedstrijd tegen FC Borgt. 

�

Omslag - pakje - pallet 
24/24 - 7/7

zaakvoerder Marc DE BOECK - Steenhuffelstraat 64 - 1840 Londerzeel 
tel/fax: 052/33.32.61 

Email: info@mdbtransdirect.be 
www.mdbtransdirect.be
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�

�

�

Het scheidsrechtersverslag wordt ten laatste op de eerste werkdag na de wedstrijd en liefst vóór 14.00 uur 
via e-kickoff overgemaakt aan de Regional manager van het Sportcomité Amateurvoetbal of van het 
bevoegde Provinciaal Comité en dit om een snellere bestraffing door het parket mogelijk te maken. 

Naast het toekennen van de code dient de scheidsrechter ook telkens toelichting te geven bij de gebeurde 
feiten. 

27.11.2015 - vanaf 19:30 uur - QUIZAVOND SCHEIDSRECHTERSGEWEST BREE - Zaal Elckerlyc - 
Elckerlyckstraat 3 - NEERGLABBEEK.

27.11.2015 - vanaf 20:00 uur - 8ste ALGEMENE QUIZ KON SOLEO - Voetbalkantine KFC BEVEL - 
Laarstraat 5 - BEVEL (NIJLEN).

ALGEMENE VERGADERING

datum: dinsdag 10 november 2015 van 20:00 tot 20:15 uur.
plaats: Zaal EUGEENHOEVE, Prinsenstraat 14 te 1850 GRIMBERGEN
agenda: aanpassen statuten
gewijzigde tekst huishoudelijk reglement:

I. DE VERENIGING

Art. 1  Op 29 januari 1975 werd te LONDERZEEL een vereniging gesticht onder de benaming van 
“SCHEIDSRECHTERSKRING NOORD-WEST BRABANT”.

Art. 2  De vereniging heeft voor doel een vriendenkring van scheidsrechters te zijn, ze te 
vervolmaken, mits toelating van de Voetbalfederatie Vlaanderen cursussen in te richten 
voor kandidaten scheidsrechters, alsook sportmanifestaties op te luisteren en in te richten. 
De kring staat buiten alle politiek. Haar werking is onpartijdig en moet het ook blijven.

  www.nwb.be - info@nwb.be - NWB SEIZOEN 2015-2016 - NIEUWSBRIEF #05! 5/14

JANUARI 2017

03.01.2017 - Christof DIERICK (38)
07.01.2017 - Leslie SAMMELS (41)

12.01.2017 - Danny VERSPECHT (47)
14.01.2017 - Peter EBRAERT (37)

16.01.2017 - Patrick WANDERINNEN (51)
19.01.2017 - Stijn DE BAERDEMAEKER (32)

21.01.2017 - Laurent COLEMONTS (45)
25.01.2017 - Jean-Marie BERNARDUS (58)

27.01.2017 - Indès DESMET (32)
28.01.2017 - Amélie DEWELDE (26)

Termijn indienen scheidsrechtersverslag 
(Amateurvoetbal)
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�

Het voetbal in België kampt al geruime tijd met een groot tekort aan 
scheidsrechters. Om meer refs te rekruteren en de kwaliteit van het 
scheidsrechtersbestand op te trekken, wil de Koninklijke Belgische Voetbalbond 
(KBVB) meer samenwerken met de clubs. Onlangs werd in de Ghelamco Arena de 
‘Referee Academy’ van AA Gent in een seminarie toegelicht.

�

In het stadion van AA Gent verzamelden heel wat opleidingsverantwoordelijken uit 
profclubs en uit de scheidsrechterswereld om meer te weten te komen over de ‘Referee 
Academy’, het project dat sinds twee seizoenen bestaat en waarbij binnen de clubs een of 
meerdere personen zich specifiek bekommeren om het welzijn van de jonge 
clubscheidsrechters.

Amateur-en profvoetbal hand in hand
“Bij dit project gaan amateur- en profvoetbal hand in hand”, zei Kris Bellon, manager van 
het Referee Department binnen de KBVB. “De opleiding in profclubs is kwalitatief hoger, 
omdat deze jonge scheidsrechters de kans krijgen om wedstrijden te leiden van aanzienlijk 
niveau. De snelheid van uitvoering ligt hierbij hoger, waardoor de jonge refs sneller rijp 
worden en op korte tijd een aantal competenties beter oppikken door de intensieve 

KBVB wil dat 4 profclubs voorbeeld van 
‘Referee Academy’ bij AA Gent volgen
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begeleiding binnen deze clubs. Clubs die jonge clubrefs intensief begeleiden, halen er 
alleen maar voordelen uit: ze krijgen meer refs en kwalitatief zijn de refs beter wanneer ze 
overstappen naar het officiële circuit. Ook de andere clubs hebben er nadien baat bij, want 
ook zij zien hun wedstrijden aangeduid met een talentvolle ref. Op grassrootsniveau draait 
het project ‘Referee Ambassador’ in een aantal provincies vlot en AA Gent is daarbij een 
sprekend voorbeeld.

Hogere kwaliteit en betere sfeer
Luc Van Acker, ‘Referee Ambassador’ bij AA Gent, zag voor het opstarten van het 
actieplan ‘Referee Academy’ in 2014 dat bij de eersteklasser veel jeugdwedstrijden zonder 
ref werden afgewerkt. “Nu beschikken we over een bestand van dertig refs, van wie 
zestien in opleiding. We rekruteren niet onder spelertjes in de club, want het is hun ambitie 
om profvoetballer te worden. We zoeken vooral potentiële scheidsrechters in de scholen”, 
stelde Van Acker. “Sinds we begonnen met ons project hebben we bij elke jeugdwedstrijd 
een scheidsrechter gehad. Bovendien ligt de kwaliteit van onze refs hoger en is de sfeer 
beter. Qua intensiteit van begeleiding is deze ‘Academy’ momenteel uniek in België, er zijn 
veel andere clubs geïnteresseerd in ons model.”

KBVB wil dat minstens vier andere profclubs het voorbeeld van Gent volgen
Kris Bellon, manager van het Referee Department binnen de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond (KBVB), wil tegen het einde van het seizoen vijf profclubs in België met een 
‘Referee Academy’. Momenteel beschikken enkel KAA Gent en KV Kortrijk over zo’n 
project waarbij jonge scheidsrechters intensief gestuurd en opgeleid worden. “Ik weet dat 
er ook interesse is bij Anderlecht en Club Brugge”, aldus Bellon vrijdag in de Ghelamco 
Arena, waar de ‘Referee Academy’ van AA Gent werd toegelicht. “Als zij instappen in dit 
project, dan is dit geen schot in de lucht maar zal er ook een structuur achter zitten. Dat is 
de betrachting dit jaar.”

Scheidsrechteropleiding binnen KBVB
Bellon ziet naast de ‘Referee Academies’ bij de clubs zeker nog een rol weggelegd voor 
de scheidsrechtersopleiding binnen de KBVB. “Clubs leiden in principe op voor het 
grassrootsvoetbal. De KBVB duidt sinds kort pas refs aan vanaf de U15. Voor de arbitrage 
bij de jongere jeugdploegen zijn de clubs verantwoordelijk. Ik zou jongeren aanraden om 
eerst een refopleiding te volgen binnen een club, waar ze op vriendschappelijke en niet-
officiële basis klaargestoomd worden. Vaak hebben zij veel minder problemen als ze de 
overstap maken naar het officiële circuit, in vergelijking met zij die meteen daarin starten.”

Limburg en Oost-Vlaanderen best bezig
In de provincies Limburg en Oost-Vlaanderen is het project het meest vergevorderd, aldus 
Bellon. “Maar het is een werk van lange adem. Clubs investeren doorgaans veel in 
spelers, maar verschillende clubs beginnen in te zien dat het ook een rijkdom is om bij 
elke jeugdwedstrijd een ref te hebben. Want als vaders en grootvaders moeten inspringen, 
dan krijg je geen kwaliteit op het veld. Als KBVB creëren we het kader en faciliteren we. 
Maar er moet iemand bij de club zijn die het project trekt.”

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist enthousiast
Ook scheidsrechtersbaas Johan Verbist is enthousiast over het project. “Hoe meer clubs 
hiermee bezig zijn, hoe meer scheidsrechters er zullen zijn. Hopelijk is dit de manier om 
het tekort aan refs weg te werken. Dit tekort is er onder meer omdat de jongeren uit een 
hele waaier aan hobby’s kunnen kiezen, en verder zorgt het gedrag van bepaalde 
supporters tegenover de ref er natuurlijk voor dat veel jonge mensen afhaken.”
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Verbist hield trouwens de lippen stijf op elkaar over het recente principeakkoord tussen de 
KBVB en de Pro League over de semiprofessionalisering van de arbitrage in het Belgische 
profvoetbal. Binnen de KBVB volgen hierover nog enkele vergaderingen. “Het 
principeakkoord is er, maar over de grote lijnen kan ik nog niets kwijt”, besloot hij.

�
De samenkomst wordt voorgezeten door de Voorzitter Dhr. Georges Pollet. Gérard François, Stany Op De Beeck, en 
Hubert Verdoodt zijn aanwezig. Mevr. Els Lejeune vertegenwoordigt het secretariaat. 

Het PV van 19.09.2016 werd gelezen en goedgekeurd na volgende aanpassing:  
• Vos Jozef : ontslag als jeugdscheidsrechter op eigen vraag. 
• Verhaegen Rudi : geklasseerd 4P/REFN. 

Nieuwe scheidsrechters:  
Bourgois Stan – Brouwers Julian – Coukelberghs Bram – Dekens Yannick – Stienlet Wouter – Van Buggenhout Sam 
– Van Oppen David – Akkus Faruk – Bouckaert Wouter – De Block Pierre – De Clercq Sebastiaan – Depetter 
Hedwig – Engelborghs Etienne – Lhimer Jalal – Vandermeulen Thierry – Robert Jeroen – Cadron Jonas. 

Wijziging klassement:  
• Negreiros De Silva M. : geklasseerd in 3P/ARN 
• Beckers C. : geklasseerd in 4P/REFN 
• De Cremer V. : geklasseerd in 4P/REFN 
• Saber A. : geklasseerd in 4P/REFN 
• Verstraete M. : geklasseerd in 4P/REFN 
• Cloots V. : geklasseerd in J1N 
• Geysenbergh R. : geklasseerd in J3N 
• Van Geel N. : geklasseerd in J3N 
• Bleukx W. : geklasseerd in J4N 
• De Blick J. : geklasseerd in J4N 
• Petre K. : geklasseerd in J4N 
• Seynaeve A. : geklasseerd in J4N 
• Bleukx W. : geklasseerd in J5N 
• Bochar D. : geklasseerd in J5N 
• Hendrix S. : geklasseerd in J5N 
• Negreiros Da Silva M. : geklasseerd in J5N 
• Olivier G. : geklasseerd in J5N 
• Vanderstappen J. : geklasseerd in J5N 

Nazichten: 
• Blom Bart : 1P/ARN 
• Pelgrims Rens Bart : 1P/ARN 
• Van Loey Robert : 1P/ARN 

BUREAU ARBITRAGE BRABANT
VERGADERING 24.10.2016
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• Torbeyns Benny : 1P/REFN 
• Vandyck Jonas : 1P/REFN 
• Houwaer Jari : 2P/REFN 
• Kempenaers Brend : 2P/REFN 
• Symens Matthias : 2P/REFN 
• Calderon Luis : 3P/REFN 
• De Backer Tom : 3P/REFN 
• De Hertogh Dirk : 3P/REFN 
• Ertem Ismael : 3P/REFN 
• Trap Stefan : 3P/REFN 
• Van Bets Kevin : 3P/REFN 
• Verstraete M. : 3P/REFN 

Voorgesteld als 3D stag.:  
• Carrein Matthias : 3D/stag 
• Verheyden Christophe : 3D/stag 

Voorgesteld als 3D/AR stag:  
• Dillen Tom : 3D/ARN 

Aanvaarde verloven: 
• Oliviers Wietse (13.10.2016 / 31.12.2016)  
• Paessens Raymond (22.10.2016 / 31.12.2016)  
• Rochette Ruben (17.10.2016 / 09.01.2017)  
• Van Roy Jan (17.10.2016 / 31.01.2017)  
• Willems Jean-Pierre (10.09.2016 / 31.12.2016)  

Aanvaarde verloven - einde seizoen: 
• Smeets David  

Ontslag als assistent op eigen vraag: 
• Perdaen Sven 

Aanvaarde ontslagen: 
• Ar Rafee 
• Gysemberg Roel  
• Ksir Ali  
• Mortier Yannick  
• Respilieux Kevin  
• Rosiers Bavo  
• Smet Francis  
• Van De Wiele Thore  
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De samenkomst wordt voorgezeten door de Voorzitter Dhr. Georges Pollet. Gérard François, Stany Op De Beeck, en 
Hubert Verdoodt zijn aanwezig. Mevr. Els Lejeune vertegenwoordigt het secretariaat. Dekeyser Michel, Van Belle 
Jean-Marie en De Jongh Marcel zijn aanwezig als afgevaardigden voor de vriendenkringen 

Aanvraag omtrent de wijziging van taalrol :  
• Aabbaoui Abdelhakim : gunstig advies om over te gaan naar het Franstalig Bureau Arbitrage. 
• Jridi Jala : : gunstig advies om over te gaan naar het Nederlandstalig Bureau Arbitrage. 

Heropname:  
•  Hammouti Ilyass J1N 

Komende van nationale :  
• Meeus Laurens 1P/REFN 
• Gillis Frans 1P/REFN 

Wijziging klassement :  
• Bamps Pierre opgenomen in de officiële categorie I. 

J3N naar Ref 4PN :  
• Geysenbergh, R 

J1N naar Ref4PN :  
• Cloots, V 
• Thomas, L 
• Vanderheyden, Jp 
• Vangoidsenhoven, J 

J5N naar J4N : 
• De Busscher, W 
• De Meuter, K 
• Olivier, G 
• Pollentier, G 

J3N naar J1N : 
• Festraets, J 
• Roy, C 

J2N naar J5N :  
• Vranken, W 

J4N naar J3N :  
• Carette, M 

BUREAU ARBITRAGE BRABANT
VERGADERING 24.10.2016
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• Porton, D 
• Seynaeve, A 

JSN naar J5N :  
• De Brouwer, W  
• D’ Hooghe, J  
• De Block, P  
• Engelborghs, E  
• Lhimer, J  

Nazichten : 
• Coelmont Robin : 2P/REFN naar 1P/REFN 
• Gilson Steve : 2P/REFN naar 1P/REFN 
• Verbeke Jonas : 4P/REFN naar 3P/REFN 
• Beckers Chiel : 4P/REFN naar 3P/REFN 

Aanvaarde verloven : 
• Van Kerckhoven Kristof (18.11.2016 / 31.12.2016)  
• Van Oppen David 03.11.2016 / 31.01.2017)  

Aanvaarde ontslagen : 
• Renders Théo  
• Steenbrugghe Elly  
• Zephirin Jarne  
• Maes Matthias  

!  

De samenkomst wordt voorgezeten door de Voorzitter dhr. Georges Pollet. Gérard François, Stany op de Beeck en 
Hubert Verdoodt zijn aanwezig. Mevr. Els Lejeune is verontschuldigd. 

Het Bureau Arbitrage Brabant VFV neemt volgende beslissingen omtrent de assistent-scheidsrechters:  

door een nijpend tekort aan assistent-scheidsrechters worden er vanaf 1/1/2017 ambtshalve geen meer aangeduid 
voor wedstrijden in 3 de provinciale afdeling. De categorie 3P/AR wordt afgeschaft. Als gevolg hiervan en door 
mede rekening te houden met de uitslag van de recentste fysieke tests (1P/AR), wordt het ganse klassement herzien 
en aangepast: 

3P/AR wordt 2P/AR 
• Alaerts Raymond  
• Buysse Wim  
• Cauwberghs Robert  

BUREAU ARBITRAGE BRABANT (NL)
VERGADERING 19.12.2016

   

№ 6 - JANUARI 2017  / 17 24



• De Baerdemaeker Stijn  
• Depré Theo  
• Dierickx Hugo  
• Helsen Steven  
• Marien Eugeen  
• Mattens Didier  
• Meulemeester Rafael  
• Mussche Nick  
• Negreiros Da Silva Mila  
• Nys Ivo  
• Payeur Jeffrey  
• Pypops Rudi 
• Smeulders Wim 
• Vansimpsen Eric 

2P/AR wordt 1P/AR 
• Bergé Koen 
• Elsoucht Henri 

1P/AR wordt 2P/AR 
• Bergen Marc 
• Deville Johan 
• Vos Jozef 

�

Bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten verboden stoffen. Let 
daarmee op! Neem nooit medicijnen of voedingssupplementen in zonder voorschrift 
of advies van een (sport)arts of voedingsdeskundige. 

Wat als je ziek bent? 
Ga naar je (sport)arts en zeg dat je een sporter bent die mogelijk een dopingcontrole moet 
ondergaan. Cont ro leer samen met je ar ts de geneesmidde len l i j s t op 
www.antidoping.vlaanderen zodat je weet of er een verboden stof in je geneesmiddel zit. 
Als het geneesmiddel een verboden stof bevat, vraag je samen met je (sport)arts een 
toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) aan. 

Wat met voedingssupplementen? 
Neem alleen voedingssupplementen als je (sport)arts of voedingsdeskundige dat nodig 
acht. Een aantal voedingssupplementen bevatten stoffen die niet op het etiket vermeld 
staan. Sommige firma’s laten hun voedingssupplementen controleren volgens de regels 
van de kunst voor ze op de markt worden gebracht. Dan ben je zeker dat ze geen 
verboden stoffen bevatten. Een overzicht van die supplementen vind je op:  

Opgelet !
dopeer je niet onbewust
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• www.informed-sport.com 
• www.dopingautoriteit.nl/nzvt 
• www.koelnerliste.com 

 
Kies voor deze supplementen als je de kans op contaminatie zo klein mogelijk wil houden.  

Wat is een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)? 
Een attest van je behandelend arts volstaat al verschillende jaren niet meer als toelating 
om verboden stoffen om medische redenen te nemen, behalve voor minderjarigen in 
Vlaanderen. De TTN-commissie moet nu toestemming verlenen. Dien samen met je arts 
een aanvraag in om die TTN te verkrijgen. Alle informatie daarover vind je op 
www.antidoping.vlaanderen in de rubriek Geneesmiddelen, supplementen en TTN.  

�

�
De  trainingen en theoriesessies van de provinciale scheidsrechters K&D en assistent-scheidsrechters  te 
Heverlee, Hertogstraat, 178 zijn gepland op volgende woensdagen: 

1P : 25 januari en 15 maart 

2P : 1 februari en 22 maart  

3P : 15 februari  

4P : 22 februari 
bron: http://bureau-arbitrage-brabant.skynetblogs.be

BA BRABANT (NL)
TRAININGEN & THEORIESESSIES
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�

�
Om als stagiair aanvaard te worden, moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria: 

minimum 15 jaar oud zijn; 
voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in 
overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang 
te krijgen tot een activiteit die betrekking heeft op de opvoeding, psycho-medische begeleiding, hulp 
aan de jeugd, bescherming van de kinderen, animatie of begeleiding van minderjarigen) en waarvan 
de inhoud aan het oordeel van het Regionaal Bureau Arbitrage wordt overgelaten; 
een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat fysiek geschikt is; 
voor de kandidaat ouder dan 60 jaar het bewijs leveren dat hij met succes een grondig medisch 
onderzoek, met inbegrip van een elektrocardiogram bij inspanning, heeft ondergaan; 
slagen in een door het Departement Arbitrage VFV georganiseerd theoretisch examen; 
aangesloten zijn bij de bond met toewijzing aan een effectieve club. 

  
De opleidingscursussen voor nieuwe kandidaat-scheidsrechters zullen georganiseerd worden: 

te Aarschot - in het lokaal "Jagershuis", Diestsesteenweg, 34 - op drie zaterdagen 14, 21 en 28 
januari 2017 telkens van 9 tot 12 uur. 

Lierput 3 - 1730 ASSE (Kobbegem)
✆ 02/452 65 15

OPLEIDINGSCURSUS VOOR NIEUWE 
KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTERS
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te Dilbeek - in het "Saviocentrum", Stationstraat, 275 - op drie zaterdagen 4,  11 en 18 februari 
2017 telkens van 9 tot 12 uur. 

  
Inlichtingen en inschrijvingen :  www.scheids.be 

�

Inwerkingtreding: 01.01.2017 

Bepalingen geldig voor de VFV-competities van jeugd en reserven: 

De bezochte club kan op eigen initiatief een wedstrijd voor jeugd en/of reserven uitstellen wanneer 
het speelveld door omstandigheden onbespeelbaar is. 

De bezochte club kan dit via E-Kickoff doen ten vroegste 48 uren op voorhand en ten laatste drie 
uren voor de aftrap. 

De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de hoogte gesteld. 

Specifiek voor de scheidsrechter: 

De eventuele annulering van uw aanduiding is zichtbaar op uw E-kickoff en u zult ook per e-mail 
verwittigd worden.  

U moet dus, vóór uw vertrek naar uw wedstrijd, uw E-Kickoff en uw mailbox nog eens raadplegen ! 

�

Winnaar: Marc DE BOECK
Reserve: Frank BARRO

De winnaar van de helicopterluchtdoop zal zijn prijs in ontvangst kunnen nemen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie die plaats vindt op vrijdag 13 januari 2017 in ons clublokaal.

Afgelasten jeugd- en reservewedstrijden 
door de thuisclub

TREKKING HELICOPTERLUCHTDOOP
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Zoals gebruikelijk stond ook 2016 in het teken van heel wat kritiek op arbitrage. 
Aimé Anthuenis vindt dat in het nieuwe jaar eindelijk eens paal en perk gesteld moet 
worden aan die negatieve mentaliteit.

�

"Het wordt tijd dat coaches en bestuurslui meer respect tonen voor de scheidsrechters. 
Haast iedere week is het prijs. In het buitenland worden onze refs hoog ingeschat, maar in 
de competitie wordt er vaak te veel druk op hen gelegd wat het moeilijk maakt om goed te 
presteren", aldus de oud-bondscoach. "Op dat vlak pleit ik voor een scheidsrechters-
vereniging die volledig autonoom is en niet afhangt van de Profliga of de KBVB. Zolang 
dat niet gebeurt, zal er onredelijke druk blijven bestaan. Of misschien moeten de 
scheidsrechters eens een weekje staken. Dan zullen de critici pas beseffen wat ze hebben 
aangericht", eindigt hij streng.
 

�

"Misschien moeten de scheidsrechters 
eens een weekje staken"

OPLOSSING

   

№ 6 - JANUARI 2017  / 22 24



�

AFSPRAAK OM 18:45 UUR
WIMA - Boomsesteenweg 35 te 2627 SCHELLE
(attentie is nieuwe lokatie !)

BOWLEN VAN 19:00 TOT 21:00 UUR
Of je nu voor de eerste keer bowlingschoenen aantrekt of je gaat voor twaalf strikes op rij, 
tijdens onze jaarlijkse bowling blijft het amusement steeds overeind. Voor jonge kinderen 
gaan de bumpers automatisch omhoog zodat hun lichte bowlingballen niet in de goot 
kunnen rollen. Schoenen zijn gratis te verkrijgen vanaf maat 23 t.e.m. 49

MAALTIJD VAN 21:00 TOT 00:00 UUR
In het gloednieuwe restaurant LANE12 krijg je een totaalbelevenis met heerlijke 
bereidingen van pure gerechten. En mag je je verwachten aan:

• aperitief en tapasbar
• starters & salades
• soepje
• verse bereide pizza gebakken in de pizza-oven
• teppanyaki van vis
• live BBQ, churrascaria, houtskooloven voor een mals stukje vlees en bijgerechten
• warme hoofdgerechten met garnituren
• dessertenbuffet
• inbegrepen drankjes tijdens de maaltijd: aperitief, wijn, pils, frisdranken, koffie en 

thee

BIJDRAGE BOWLING 2017
• Leden, vrijwilligers en hun partner: 40 €/pp
• Kinderen (< 14 jaar) van leden of vrijwilligers: 25 €/pp
• Niet-leden: 50 €/pp
• Kinderen (< 14 jaar) van niet-leden: 35 €/pp

Het verschuldigde bedrag moet voor 1 maart 2017 gestort zijn op rekening BE65 4373 
1408 2196

INSCHRIJVEN
• Online via onze webshop
• via email: bestuur@nwb.be
• door onderstaande strook te overhandigen tijdens één van onze bijeenkomsten.

BOWLING 2017
10 MAART 2017 - 18:45 UUR
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�

�

Naam: Voornaam:

Adres:

Telefoon en/of gsm:

Email:

Schrijft in voor de bowlingavond van 10 maart 2017 met:

aantal: volwassenen (lid, vrijwilliger en hun partners) 
40€/pp

aantal: kinderen (< 14 jaar) (van leden of vrijwilligers) 
25€/pp

aantal: volwassenen (niet-leden en hun partners)
50€/pp

aantal: kinderen (< 14 jaar) (niet-leden)
35€/pp

en stort het bedrag 
van: € op rekening BE65 4373 1408 2196

✄
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