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EEN TOF 
EN TE GEK 
2019 !
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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

03.01.2019 - Christof DIERICK (40)
07.01.2019 - Leslie SAMMELS (43)

10.01.2019 - Paul DESMET (61)
12.01.2019 - Danny VERSPECHT (49)

14.01.2019 - Peter EBRAERT (39)
16.01.2019 - Patrick VANDERMINNEN (53)

27.01.2019 - Indès DESMET (34)
28.01.2019 - Amélie DEWELDE (28)
31.01.2019 - Jonathan LARDOT (35)
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Een jaar gaat vlug voorbij, voor je het weet hebben we weer Kerstmis en nieuwjaar gevierd. 

In naam van het bestuur van Noord West Brabant wens ik u allen een vreugdevol en gelukkig 2019. Vooral een goeie 
gezondheid is het belangrijkste. Voor de scheidsrechters onder ons ook veel leuke wedstrijden met goeie prestaties. 

Januari is traditioneel de maand van de wensen en vooral goede voornemens voor het jaar dat aanvat. Vele van deze 
goede voornemens hebben vaak te maken met “gezonder gaan leven”. Meer gaan sporten is er een onderdeel van. 
Het is ook niet verbazingwekkend dat in januari de meeste fitness abonnementen verkocht worden. Helaas is voor 
velen volhouden niet altijd even gemakkelijk. Voor scheidsrechters ook niet altijd even gemakkelijk, zeker als je buiten 
in de kou, regen en donker moet trainen. Toch is het nodig van onze conditie op peil te houden om onze wedstrijden 
optimaal te kunnen leiden. Ook een goeie opwarming voor de wedstrijden is belangrijk om blessures te vermijden. 
Tijdig naar je wedstrijd gaan en voldoende tijd nemen voor een degelijke opwarming zijn dus een must. 

Onze eerste activiteiten voor 2019 zijn onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2019, waar jullie samen met je partner 
van harte welkom zijn. We zullen daar ook de bestellingen van wafels en truffels uitdelen. 

Op vrijdag 8 februari 2019 verwelkomen we onze voorzitter van het Bureau Arbitrage Vlaams Brabant, dhr. Luc 
Rems, als gastspreker op onze ledenvergadering. 

Op vrijdag 8 maart 2019 hebben we onze ledenvergadering waar onze jongeren het voor het zeggen krijgen. Zij 
mogen dan onze vergadering organiseren. Ons kers(t)vers bestuurslid Kevin staat hen daarbij voor de coördinatie. 
Jongeren met een leuk idee voor de vergadering kunnen hem altijd contacteren. 

Zaterdag 2, 9 en 16 maart 2019 organiseren we samen met de vriendenkring van het Pajottenland en het BAVB 
een cursus voor nieuwe scheidsrechters in het Savio-centrum te Dilbeek. Als je iemand kent die geïnteresseerd is om 
scheidrechter te worden, of iemand die twijfelt kan je ons steeds contacteren. 

Wij hopen u van harte te mogen begroeten op onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2019 en een goeie start te nemen 
voor het nieuwe jaar !! 

Geert De Breucker 
Voorzitter@nwb.be 

VOORWOORD
VOORWOORD
VOORWOORD
VOORWOORD

3

Re
fer

ee
s



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

CLUBKLEUREN
geel / zwart / rood

DRUK
RAPID PRINT - Stationsstraat 8, 1730 Asse

BESTUUR
Voorzitter: Geert DE BREUCKER - voorzitter@nwb.be
Ondervoorzitter: Jean HEMMERECHTS - ondervoorzitter@nwb.be
Schatbewaarder: Indès DESMET - schatbewaarder@nwb.be
GC - secretaris: Hans SCHEPENS - secretaris@nwb.be
referee coördinator: Kevin DESMET - referee.coordinator@nwb.be

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

IN
FO

R
M

A
T
IE



�

'De voetbalsport, met alle reglementen die ieder jaar weer veranderen, is gebaat bij 
duidelijke grenzen. Grenzen van goed fatsoen', schrijft Yves T’Sjoen.

Eindelijk winterstop in het provinciaal en jeugdvoetbal. De break komt geen moment te 
vroeg. Zo veel verhitte gemoederen kunnen weer enkele weken tot bedaren komen. De 
afgelopen maanden kreeg de populaire sport nogal wat te verduren: klachten voor 
witwaspraktijken en gesjoemel met wedstrijden. Voldoende reden om mijn abonnement bij 
een eersteklasseclub op te zeggen. Het mag duidelijk zijn dat boven hoofden in de 
pintjesliga het befaamde zwaard van Damocles hangt. De affaire komt aan het licht in een 
gezegend voetbaljaar. Nooit eerder scheerde het nationale voetbalteam zo hoge toppen 
op een WK voetbal, niet eerder stonden de Rode Duivels bovenaan de FIFA-
wereldranglijst.

Ook vanuit de andere reeksen komen verontrustende berichten. Begin november is in 
Oost-Vlaanderen de provinciale wedstrijd KVV Schelde - KFC Heusden stilgelegd omdat 
scheidsrechter Murad A. na een beslissing voor "terrorist" is uitgescholden. Vandaag staat 
in de krant dat de Pro League, naar aanleiding van de beschuldiging van antisemitisme en 
discriminerende spreekkoren van enkele Brugge-supporters, maatregelen neemt tegen 
racisme . De voorbije dagen bereikten mij ook het volgende verhaal. Tijdens een banale 
U17-wedstrijd in Kalken, in een derby van het plaatselijke Hoger Op tegen SK Overmere, 
is het spelletje weer eens ontaard. Ik hoorde over een duw, vervolgens een mep. Niet 
alleen opgehitste puberende jongens gingen naar verluidt met elkaar op de vuist. Ook de 
vader van het slachtoffer is na een slag van een bezoekende speler even buiten westen 
gegaan. Gevolg van het incident is dat politie is opgetrommeld, een pv werd opgesteld en 
iedereen kop in kas naar huis vertrok.

Ik ontving twee weken na de agressie het volgende bericht van de moeder: 
'Wraakroepend vind ik het en het maakt me allemaal kwaad en gefrustreerd.' De 
frustraties hebben, naast het vergrijp en de fysieke en mentale consequenties ervan, te 
maken met de laksheid waarmee de Belgische Voetbalbond en de bevoegde instanties 
dergelijke gevallen beoordelen en een sanctie uitspreken. Naar verluidt kreeg de agressor 
drie weken speelverbod omdat hij een vuistslag heeft gegeven. Ik ging er per abuis vanuit 
dat wie een slag uitdeelt tijdens het beoefenen van een sportwedstrijd, in dit geval onder 
de verantwoordelijkheid van de KBVB, en dus de fysieke integriteit van een andere speler, 
een official of een toeschouwer belaagt, levenslang wordt geschorst. Aangezien de 
scheidsrechter het andere vergrijp niet heeft zien gebeuren, de agressie tegen een 
bekommerd toesnellende vader, krijgt de andere speler van SK Overmere geen straf. Het 
incident staat immers niet genoteerd in het scheidsrechterverslag. Intussen is de zaak in 
handen van het parket.

Het is verbijsterend te lezen en te horen dat dergelijke laakbare toestanden blijkbaar nog 
steeds plaatsvinden. De strafmaat staat niet in verhouding tot de feiten. Ik heb het al 

Eindelijk winterstop
in het provinciaal en jeugdvoetbal
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https://www.hln.be/regio/wichelen/scheidsrechter-legt-match-stil-en-roept-alle-spelers-naar-binnen-na-racistische-opmerking-van-supporter-ik-ben-het-kotsbeu~a3d14bcc/
https://www.hln.be/regio/wichelen/scheidsrechter-legt-match-stil-en-roept-alle-spelers-naar-binnen-na-racistische-opmerking-van-supporter-ik-ben-het-kotsbeu~a3d14bcc/
https://www.hln.be/regio/wichelen/scheidsrechter-legt-match-stil-en-roept-alle-spelers-naar-binnen-na-racistische-opmerking-van-supporter-ik-ben-het-kotsbeu~a3d14bcc/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181220_04053083
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181220_04053083
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181220_04053083


eerder aangekaart. Schaf jeugdcompetities gewoon af. Laat jongens en meisjes toch 
voetballen voor het plezier. Wie over de rooie gaat, wordt voor altijd geschorst en kan zich 
in het weekend met een ander tijdverdrijf onledig houden. Indien bevoegde commissies 
van de Voetbalbond zo laks blijven optreden, tegen uitingen van racisme, fysieke agressie 
en onsportief gedrag, dragen zij er aanzienlijk toe bij de sport mee in diskrediet te 
brengen. Zij bestendigen het beeld van de normvervaging die al langer bestaat op en rond 
de voetbalvelden. Soms kijk ik rugby, een fysiek bijzonder afmattende contactsport. Daar 
staat de referee niet ter discussie. Meer nog, wie protesteert en wat te opzichtig misbaar 
maakt, mag gaan afkoelen. Wie in het basketbal zich misdraagt, krijgt per direct een 
technische fout aan de broek en benadeelt dus zijn of haar team. Waarom kan dat niet in 
het voetbal? Vijf of tien minuten aan de kant, omdat de speler de sportieve sfeer op het 
veld met de voeten treedt.

De Voetbalbond moet drastischer maatregelen nemen. Een schorsing van drie 
speeldagen, met als aantijging een slag in het gezicht, is niet ernstig. Waarom worden 
clubs, waar zich al eerder vergrijpen voordeden, niet uit competitie gezet? Waarom horen 
we zelden iets over clubbesturen die het heft in eigen handen nemen, zelf optreden en 
bijvoorbeeld het lidmaatschap van overtreders opzeggen?

Toen mijn zoon, op de leeftijd van zestien jaar, en pas enkele maanden arbiter, een 
vuistslag kreeg en zijn neus brak, hebben we van de voorzitter en het bestuur van Telstar 
Melle, de club waar de jongen was aangesloten, nooit een verontschuldiging ontvangen. 
Na vier jaar wacht ik er nog altijd op. Mijn zoon weigert ooit nog één match van T. Melle te 
fluiten. Hoe zou je zelf zijn. Hoe boertig kan je in godsnaam zijn? Van clubs komen de 
verontschuldigingen duidelijk niet. Blijkbaar vindt men dat wangedrag hoogstens vervelend 
voor het publieke imago van de club. F.C. Tenstar Melle heeft destijds het lidmaatschap 
van de speler opgezegd, de vader van de jeugdspeler uit het bestuur verwijderd en zelfs 
de broer van de agressor, een jongen die daarmee niets te maken had, opzij geschoven.

Ik blijf ervan overtuigd dat dit alleen geschiedde omdat de zaak zoveel media-aandacht 
kreeg, tot items in televisie-journaals en bijdragen in kranten en de nationale radio. Met 
dergelijke clubbesturen valt weinig aan te vangen. Een ander instituut moet dan maar de 
regels aanscherpen.

Indien clubs zo lafhartig optreden, en niet de euvele moed hebben om zich bij het 
slachtoffer te excuseren en geleden fysieke schade te vergoeden, dan moet de 
Voetbalbond doorgedreven sancties nemen. Destijds kreeg de onverlaat vijf jaar 
schorsing. Het reglement voorziet echter dan in geval van fysieke agressie (tegen een 
scheidsrechter) jeugdspelers maximaal drie jaar worden geschorst. Mediabelangstelling 
en de ernst van de feiten hebben toen een exceptionele straf opgeleverd. Waarom kan in 
dergelijke gevallen het lidmaatschap van de KBVB niet voor altijd worden opgezegd? 
Waarom wordt zo weinig doortastend opgetreden tegen coaches en afgevaardigden die 
meestal elke week hun boekje te buiten gegaan?

De voetbalsport, met alle reglementen die ieder jaar weer veranderen, is gebaat bij 
duidelijke grenzen. Grenzen van goed fatsoen. Wie zich onsportief gedraagt, tegenover 
scheidsrechters, tegenspelers of toeschouwers, heeft geen plaats op de Vlaamse 
voetbalakker. Wanneer wordt eindelijk eens paal en perk gesteld? Van tierende, briesende 
en molenwiekende coaches langs de lijn, het laakbare theater van overbetaalde 
voetballers, de vijandigheden jegens de referee en andere officials heb ik al lang mijn buik 
vol.
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Jarenlang was ik actief in het voetbal, als scheidsrechter. Nu kijk ik naar mijn moedige 
zoon op het veld, en slaak een zucht van verlichting wanneer de match wordt afgefloten 
en er geen noemenswaardig incident heeft plaatsgevonden, geen verwijten zijn geroepen, 
en wanneer hij niet om een futiliteit is belaagd. Ik kan het iedere dag op televisie en soms 
langs de velden niet meer aanzien.

Mijn oproep aan de Voetbalbond is: doe daar eens iets aan. Binnenkort mogen 
bestuursleden zelf de wedstrijden in goede banen leiden, bij gebrek aan scheidsrechters 
en betrokkenen die het wel goed voor hebben met het spelletje. Of beschouwt men 
normvervaging als inherent aan het voetbal? Laten we er dan maar mee ophouden.

�

'Het lijkt pas mogelijk om de daling in het aantal scheidsrechters te doorbreken als 
het respect voor hen toeneemt, en dat eist van alle betrokken actoren een 
mentaliteitswijziging,' schrijft Jonas Visschers, onderzoeker aan het Leuvens 
Instituut voor Criminologie (KU Leuven).

Het aantal voetbalscheidsrechters in Vlaanderen heeft een dieptepunt bereikt. Het tekort 
resulteert week na week in tientallen tot honderden wedstrijden die zonder officiële 
scheidsrechter moeten doorgaan, een praktijk die almaar couranter lijkt te worden. 

Hoe kan deze daling in het aantal voetbalscheidsrechters worden verklaard? Een 
toegenomen tijdsinvestering en een nog steeds relatief geringe financiële vergoeding 
spelen hierbij zeker een rol, maar de belangrijkste factor kan worden gevonden in het 
toenemende disrespect voor scheidsrechters. Disrespect uit zich hier echter vaak niet 
enkel in het in vraag stellen van de autoriteit van de scheidsrechter, maar ook in verbale of 
in bepaalde gevallen zelfs fysieke agressie.

Dat laatste blijkt ook uit een wetenschappelijke studie die ik enkele jaren geleden samen 
met Prof. Dr. Geert Vervaeke en Dr. Emma Jaspaert van de KU Leuven heb gevoerd. 
Hieruit bleek dat 79.2 procent van de Vlaamse scheidsrechters reeds te maken kreeg met 
verbale agressie door spelers, trainers of toeschouwers - verwacht kan worden dat er door 
de respondenten zelfs ondergerapporteerd werd - en maar liefst 33.2 procent van hen ooit 
al fysiek werd aangevallen tijdens of na een wedstrijd.

Opgemerkt dient te worden dat onze pogingen om financiering te verkrijgen om de ernst 
en omvang van agressie ten aanzien van scheidsrechters - en de impact daarvan op hen - 
verder te onderzoeken, tot op heden helaas geen succes bleken te hebben. Meestal met 
de motivering dat dergelijk onderzoek niet prioritair is. Ik blijf er echter van overtuigd dat 
het noodzakelijk is om hier verder onderzoek naar te verrichten, niet alleen om het 
praktische gevolg (tekort aan scheidsrechters) te kunnen counteren, maar ook slachtoffers 
beter te kunnen bejegenen en hen niet het gevoel te geven dat ze hun slachtofferervaring 
helemaal alleen moeten verwerken.

Agressie tegen scheidsrechters: 
cruciale rol weggelegd voor KBVB
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Als we nu verder inzoomen op de verantwoordelijkheid voor het disrespect voor 
scheidsrechters, kunnen we stellen dat niet enkel spelers, trainers en toeschouwers met 
de vinger gewezen dienen te worden. Een belangrijke rol lijkt ook te zijn weggelegd voor 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Het feit dat een onderdeel psychologische 
begeleiding werd toegevoegd aan de basisopleiding van nieuwe scheidsrechters om hen 
beter te wapenen tegen agressie, is op zich alleen maar toe te juichen, maar lijkt wel al uit 
te gaan van een logica dat agressie iets is wat deel uitmaakt van scheidsrechters hun taak 
en zij dit maar moeten aanvaarden. Bovendien worden veel incidenten van verbale 
agressie vaak zeer licht tot licht bestraft door de bevoegde commissies of comités, iets wat 
scheidsrechters niet het gevoel geeft serieus te worden genomen door de KBVB.

De KBVB moedigt clubs wel aan om een 'Referee Ambassador' aan te stellen om de bij 
hen aangesloten scheidsrechters te begeleiden en ondersteunen enerzijds en binnen de 
club een positief klimaat voor scheidsrechters te creëren anderzijds. Dit project is een 
eerste stap in de goede richting, maar lijkt na een paar jaar jammer genoeg nog steeds in 
zijn kinderschoenen te staan. Bovendien lijkt de KBVB hiermee ook een stuk de hete 
aardappel te willen doorschuiven naar de clubs.

Clubs spelen natuurlijk wel een cruciale rol bij de bestrijding van agressie en het vergroten 
van respect voor scheidsrechters. Clubbeleid zou erop moeten gericht zijn om disrespect 
voor scheidsrechters systematisch af te keuren en te bestraffen. Bijvoorbeeld door 
ploegafgevaardigden onrespectvolle toeschouwers systematisch van het terrein te laten 
verwijderen en trainers te verplichten om onrespectvolle spelers onmiddellijk van het veld 
te halen (hiervoor dient de KBVB wel bepaalde regelementen aan te passen). Voorwaarde 
sine qua non is natuurlijk wel dat ploegafgevaardigden en trainers zelf te allen tijden 
respect hebben voor scheidsrechters, iets waar het clubbestuur nauwlettend over dient te 
waken.

Het feit dat ook spelers en toeschouwers een rol te vervullen hebben in het vergroten van 
respect voor scheidsrechters, lijkt evident. Ze zouden zich echter niet mogen beperken tot 
het zelf respectvol bejegenen van scheidsrechters, maar zouden ook onrespectvol gedrag 
van anderen op en naast het veld systematisch moeten afkeuren, iets wat vandaag de dag 
zelden tot nooit gebeurt.

Het lijkt met andere woorden pas mogelijk om de daling in het aantal scheidsrechters te 
doorbreken als het respect voor hen toeneemt, iets wat van alle betrokken actoren een 
mentaliteitswijziging vergt. Eenieder die betrokken is bij het voetbalgebeuren, gaande van 
spelers, trainers, toeschouwers, clubs en de KBVB, dient scheidsrechters met het nodige 
respect te behandelen, hetgeen dezen zal toelaten om als scheidsrechter te groeien. Is 
deze kleine moeite te veel gevraagd? Laat ons hopen van niet…
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“Ook de videoref  is  een mens. 
En mensen maken fouten.”
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Een Griekse scheidsrechter werd voor zijn huis in elkaar geslagen. Daarop hebben 
zijn collega's besloten om voor onbepaalde tijd in staking te gaan. Dat 
melden Griekse media op basis van de scheidsrechtersvereniging van dat land.

Een scheidsrechter werd in Larissa voor zijn huis in elkaar geslagen door 4 gemaskerde 
mannen. De arbiter moest met een hoofdwond en een pijnlijke knie naar het ziekenhuis. 
De UEFA en de FIFA riepen de Griekse voetbalbond meteen op de zaak serieus te 
onderzoeken. Geweld komt veel voor in het Griekse voetbal.

In afwachting van dat onderzoek kondigen de scheidsrechters nu aan voorlopig niet in 
act ie te komen in wedstr i jden ui t de Superl iga, de hoogste klasse in 
Griekenland. ,,Hiermee willen we onze verontwaardiging uiten’', luidde de verklaring.

Volgens de Griekse radiozender Sport-FM is het al de 27ste aanval op een scheidsrechter 
sinds 2009. De betroffen arbiter is inmiddels weer thuis, de daders zijn nog niet gevonden. 
De Superliga werd in maart ook al tijdelijk stilgelegd, vanwege tal van rellen in en rond de 
stadions.

Scheidsrechters leggen
hele competitie lam met staking 
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GEHEIME NWB CODE Oplossing pagina 18 
Welk cijfer ontbreekt op de plaats van het vraagteken om de NWB kluis te openen ?

1 7 1 4 6 8
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Het WK voor clubs is tegenwoordig interessanter om de nieuwe spelregels die er 
worden toegepast dan om het sportieve verloop. Nadat eerder de scheidsrechters 
langs de doellijn en de videoref er met succes getest zijn, worden er dit jaar twee 
nieuwigheden uitgeprobeerd in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijft het 
Spaanse Marca.

Eén innovatie maakt daarbij komaf met een van de meest bizarre regels uit het voetbal: 
die waarbij een speler van de andere ploeg moet wachten tot de bal buiten de zestien is 
bij een doelschop vooraleer hem te mogen raken. Bij de nieuwe regel moeten alle spelers 
zich nog wel buiten de zestien bevinden bij de doelschop, zoals dat ook nu het geval is, 
maar eens de trap is genomen kan er wel meteen op aangevallen worden.

Daarnaast wordt er in Abu Dhabi ook geëxperimenteerd met een nieuwigheid om 
tijdrekken tegen te gaan. Wanneer een speler wordt vervangen, moet die niet meer het 
veld via de middellijn verlaten, maar wel via het dichtste punt naar de lijn toe. Ten slotte 
moet ook het systeem rond schorsingen eenvoudiger: wie rood krijgt of twee keer geel en 
de volgende match moet missen, zal ook effectief de volgende match missen. Ongeacht 
het genre van de competitie. De wijzigingen kunnen, indien ze positief worden beoordeeld, 
door IFAB (de spelregelcommissie van de FIFA) in maart goedgekeurd worden.

Eén van meest absurde regels in het 
voetbal kan gewijzigd worden 
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Zowel Sébastien Delferière en Bart Vertenten kwamen zwaar in opspraak. Vertenten zat 
zelfs een maand in de cel, in het kader van het onderzoek Propere Handen. Zijn advocaat 
Hans Rieder houdt daar slapeloze nachten aan over.

Scheidsrechters dienen hun integriteit te koesteren. Een Serge Gumienny kreeg wel eens 
het verwijt hautain te zijn. "Ik nam die houding aan om afstand te kunnen houden", legde 
de voormalige scheidsrechter uit.

Bart Vertenten en Sébastien Delferière kwamen in opspraak omdat ze goede contacten 
hadden met Dejan Veljkovic, een malafide voetbalmakelaar en spilfiguur in de affaire 
Propere Handen.

Hans Rieder, de advocaat van Bart Vertenten, houdt zijn onschuld nog altijd staande. "De 
woede die ik voel bij het onrecht dat Bart Vertenten wordt aangedaan, houdt me 's nachts 
wakker", stelt Hans Rieder in het weekbald Humo.

"Ik kan niet begrijpen dat een onschuldig iemand een maand in de cel doorbrengt. Ik 
worstel daarmee, het enige wat me dan redt, is mijn cynisme. Dan denk ik: 'Whatever, 
Vertenten moet niet klagen. In Syrië had hij wellicht al onder de grond gezeten."

De raadsman vindt het vreemd dat iedereen de link tussen Bart Vertenten en Dejan 
Veljkovic veroordeeld. 

"Daar is niks abnormaals aan", aldus Rieder. "Veljkovic is nu eenmaal een autoriteit 
binnen de Belgische scheidsrechterswereld. Het lijkt me evident dat een beloftevolle ref 
die pijlsnel carrière maakt, af en toe een specialist in de materie raadpleegt."

Advocaat vindt het logisch dat 
Vertenten aan Veljkovic raad vroeg
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Wijzigingen zijn steeds mogelijk bezoek onze website www.nwb.be
voor eventuele aanpassingen en gedetailleerde informatie.

NWB AGENDA SEIZOEN 
2018-2019

DATUM UUR ACTIVITEIT + INFORMATIE

vrijdag 11 januari 2019 20:00
NIEUWJAARSRECEPTIE
place2be: 
Café/zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)

vrijdag 8 februari 2019 20:00
LEDENVERGADERING  + GASTPREKER & TOMBOLA
place2be: 
Café/zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)

vrijdag 8 maart 2019 20:00
LEDENVERGADERING  + GASTPREKER & TOMBOLA
place2be: 
Café/zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)

vrijdag 22 maart 2019 18:00
22:00

EETFESTIJN - DAG 1
place2be: 
Feestzaal HET ASSEBROEK
Waterleestweg 2 - 1980 ZEMST (KFC EPPEGEM)

zaterdag 23 maart 2019 18:00
22:00

EETFESTIJN - DAG 2
place2be: 
Feestzaal HET ASSEBROEK
Waterleestweg 2 - 1980 ZEMST (KFC EPPEGEM)

vrijdag 12 april 2019 20:00
LEDENVERGADERING  + GASTPREKER & TOMBOLA
place2be: 
Café/zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)

vrijdag 10 mei 2019
of

zaterdag 11 mei 2019
LENTEWANDELING & BBQ
meer informatie volgt

zaterdag 8 juni 2019 DAGUITSTAP ARDENNEN
meer informatie volgt
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Vanaf dit seizoen (2018-2019) bestaat de mogelijkheid om beroep te doen op een 
observer-psycholoog (mental coach)

Dit kan onder de vorm van een gesprek (los van een wedstrijd), en/of assistentie tijdens 
een volgende wedstrijd of wedstrijden

De aanleiding tot een gesprek is los te bepalen door elke Ref of Assistent en kan gaan 
over (maar is niet beperkt tot) agressie, ongemakkelijkheidgevoelens, stress, verminderde 
motivatie, enz.

Deze gesprekken kaderen binnen de voetbalcontext en zijn een persoonlijke zaak tussen 
de Ref of Assistent en de mental coach

Je contact is Paul Janssen: paul.janssen@intrinsic.be of 0475/20 12 01

�

1. Wie zijn wij? We zijn 2 Belgische topscheidsrechters die vanaf 2019 ook UEFA-
wedstrijden zullen mogen leiden. Wij zijn dus de UEFA-vervangers van onze 2 in 
opspraak gekomen collega’s.

2. Wie ben ik? Ik ben een Belgisch zakenman en ben reeds 24 jaar voorzitter van een 
Belgische 1ste klasse voetbalploeg. De afgelopen weken nam ik de 25ste trainer in mijn 
loopbaan aan. Op het einde van dit seizoen en op 87 jaar leeftijd zet ik waarschijnlijk 
een stapje terug.

3. Wie ben ik? Ik ben een Vlaamse film en de Belgische inzending voor de komende 
Oscars. Ik ga over een meisje dat ballerina wil worden, maar in een jongenslichaam zit.

4. Wat ben ik? Ik ben een dagelijkse traditie sinds 1928 en vond sindsdien elke dag plaats 
met uitzondering van de tweede wereldoorlog. Elke dag om 20 uur word ik ingezet op 
een vaste plaats in dezelfde stad. Hierbij herdenken we een gebeurtenis van 100 jaar 
geleden. 

5. Wie ben ik? Ik ben een Belgische vrouw en vanaf 1 januari ben ik zelf een madam. Na 
vele jaren op Studio Brussel zal ik dus in 2019 op Radio 2 te horen zijn en word ik dus 
één van de madammen.

MENTAL COACHING

wie of wat ben ik quiz 
oplossing op pagina 18
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Elite-UEFA scheidsrechters van 
01.01.2019 tot 20.06.2019UEFA Referee Categories for the second half of season 2018/19

Country Surname First Name Date of birth
1 CZE Královec Pavel 16/08/1977
2 ENG Oliver Michael 20/02/1985
3 ENG Taylor Anthony 20/10/1978
4 ESP Del Cerro Grande Carlos 13/03/1976 *
5 ESP Gil Manzano Jesús 04/02/1984
6 ESP Mateu Lahoz Antonio Miguel 12/03/1977
7 ESP Undiano Mallenco Alberto 08/10/1973
8 FRA Bastien Benoît 17/04/1983
9 FRA Turpin Clément 16/05/1982

10 GER Aytekin Deniz 21/07/1978
11 GER Brych Felix 03/08/1975
12 GER Zwayer Felix 19/05/1981
13 GRE Sidiropoulos Anastasios 09/08/1979
14 HUN Kassai Viktor 10/09/1975
15 ITA Orsato Daniele 23/11/1975
16 ITA Rocchi Gianluca 25/08/1973
17 NED Kuipers Bjorn 28/03/1973
18 NED Makkelie Danny 28/01/1983
19 POL Marciniak Szymon 07/01/1981
20 POR Ribeiro Soares Dias Artur Manuel 14/07/1979
21 ROU Hategan Ovidiu Alin 14/07/1980
22 RUS Karasev Sergei 12/06/1979
23 SCO Collum William 18/01/1979
24 SRB Mažić Milorad 23/03/1973
25 SVN Skomina Damir 05/08/1976
26 TUR Çakır Cüneyt 23/11/1976

Men Elite

As of 1 January 2019 1/1 * = Re-categorised
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Elite-UEFA scheidsrechters van 
01.01.2019 tot 20.06.2019UEFA Referee Categories for the second half of season 2018/19

Country Surname First Name Date of birth
1 CRO Martincic Ivana 28/07/1985 *
2 CZE Adamkova Jana 27/01/1978
3 CZE Zadinova Olga 16/04/1985
4 FIN Lehtovaara Lina 23/06/1981
5 FRA Frappart Stéphanie 14/12/1983
6 FRA Guillemin Florence 04/12/1980
7 GER Hussein Riem 26/07/1980
8 GER Steinhaus Bibiana 24/03/1979
9 HUN Kulcsar Katalin 07/12/1984

10 POL Mularczyk Monika 28/06/1980
11 POR Braz Bastos Sandra 01/03/1978
12 RUS Pustovoitova Anastasia 10/02/1981
13 SCO Watson (Clark) Lorraine 12/06/1985
14 SUI Staubli Esther 03/10/1979
15 SWE Larsson Pernilla 18/09/1976
16 SWE Persson Sara 15/08/1976
17 UKR Monzul Kateryna 05/07/1981

Women Elite

As of 1 January 2019 1/5 * = Re-categorised
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Op een ongeschikt speelveld mag niet gespeeld worden. 

Een speelveld is ongeschikt indien: 

een hindernis zich op het speelveld of in de neutrale zone bevindt, tenzij deze zich 
op een afstand van meer dan 3 meter van het speelveld bevindt. 
de doellijnen, de zijlijnen, de middenlijn, de doelgebieden, de strafschopgebieden, de 
hoekschopgebieden of de middencirkel niet of onvoldoende afgebakend zijn of de 
punten in deze gebieden niet aangeduid zijn. 
de lijnen uitgevoerd zijn in de vorm van greppels of met verboden producten. 
de doelen of doelnetten ontbreken of stuk zijn en niet hersteld kunnen worden. 
één of meerdere hoekvlaggen ontbreken bij aanvang van de wedstrijd. 

⚠  Bij “ongeschikt speelveld” mag men niet uitwijken naar een ander speelveld !

⚠  Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens ongeschikt speelveld (Art. 
B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding.  

  

Een onbespeelbaar speelveld is een speelveld dat wegens de weers- 
omstandigheden niet kan gebruikt worden (sneeuw, vorst, modder, regen, mist). 

De scheidsrechter kan een wedstrijd uitstellen of staken wanneer: 

bij sneeuw
de lijnen onzichtbaar zijn.
gevolgd door vorst het speelveld gevaren oplevert.
de sneeuw aan de bal kleeft zodat die onregelmatig wordt naar vorm en gewicht. 

bij vorst
bevroren waterplassen op het speelveld liggen.
het speelveld harde, scherpe oneffenheden vertoont.
de spelers hun evenwicht niet kunnen behouden.
balcontrole onmogelijk is. 

ONGESCHIKT SPEELVELD
door scheids.be

ONBESPEELBAAR SPEELVELD
door scheids.be
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bij slijk
de grond zo modderig is dat de spelers niet kunnen aanzetten.
een bal die niet botst of in het slijk blijft vaststeken, is geen reden om een speelveld 
onbespeelbaar te verklaren. 

bij regen
een grote oppervlakte van het speelveld overstroomd is en de bal op 
die plaats de grond niet raakt.
onvoldoende zichtbaarheid optreedt. 

bij mist
de zichtbaarheid onvoldoende is

voor wedstrijden van eerste ploegen heren in hogere afdelingen behoort het 
uitsluitend tot de appreciatie van de scheidsrechter de wedstrijd aan te vangen 
of te staken. 
voor wedstrijden van lagere afdelingen en vrouwenwedstrijden moet de 
scheidsrechter van op de doellijn van het midden van het ene doel het andere 
doel kunnen zien. In tegengesteld geval moet de wedstrijd worden uitgesteld of 
gestaakt. 

⚠  Bij “Onbespeelbaar speelveld” mag men uitwijken naar een ander speelveld. 

Wanneer het speelveld vóór aanvang van de wedstrijd onbespeelbaar wordt verklaard, kan de bezochte club 
de wedstrijd doen spelen op een van haar andere door de bond goedgekeurde speelvelden, voor zover dit 
binnen een straal van 5 km gelegen is van het onbespeelbaar speelveld en dit speelveld geen speciaal 
schoeisel vereist. 

Wanneer het hoofdspeelveld dreigt te worden beschadigd door de weersomstandigheden, wat bijgevolg de 
tijdens het weekend in de installaties geplande wedstrijd van de eerste ploeg in het gedrang zou kunnen 
brengen, mag de thuisclub eenzijdig beslissen de wedstrijden van de andere categorieën te doen spelen op 
een door de bond goedgekeurd bijveld, gelegen binnen een straal van 5 km rond het hoofdspeelveld. Indien 
dit bijveld een speelveld in kunstgras is, kan de bezoekende ploeg niet verplicht worden in te gaan op deze 
wijziging. 

⚠  Een speelveld dat én onbespeelbaar én ongeschikt is, zal enkel onbespeelbaar 
verklaard worden. 

In geval van wedstrijden gespeeld op kunstgras moet de scheidsrechter tot afgelasting 
van een wedstrijd of de stopzetting ervan beslissen indien: 

bij sneeuw
de sneeuw het kunstgrasveld bedekt, waardoor het volgens de gebruiksvoorwaarden 
van de fabrikant, die aan de scheidsrechter dienen getoond te worden, verboden is 
ervan gebruik te maken. 

bij vorst
een temperatuur bereikt wordt die lager ligt dan deze toegestaan voor het 
kunstgrasveld in de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, die aan de 
scheidsrechter dienen getoond te worden.  

⚠  Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens onbespeelbaar speelveld (Art. 
B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt. 17
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Lierput 3 - 1730 ASSE (Kobbegem)
✆ 02/452 65 15
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OPLOSSINGEN
REGLEMENTENQUIZ

1. X
2. X
3. X
4. X
5. X

WIE OF WAT BEN IK QUIZ
1. Bram VAN DRIESCHE & Nathan VERBOOMEN
2. Roger LAMBRECHTS
3. Girl
4. The last post
5. Siska SCHOETERS

NWB CARPOOL
MEER INFORMATIE VOLGT

8
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11V11
SPEELTIJD

U14-U17: 4 x 20’
U19-U21: 2 x 45’

TERREIN

Volledig terrein

CATEGORIE

U14 en ouder

U14+

BAL

U14 + U15: maat 4
U16 en ouder: maat 5

VERVANGINGEN

FAIRPLAY

Handen schudden voor
en na de wedstrijd

GELE/RODE KAARTEN

Van toepassing

BUITENSPEL

Van toepassing

VRIJE TRAP

(On�rechtstreeks
9m afstand

ZIJLIJN

SCHOEISEL

HOEKSCHOP

Inworp

Voetbalschoenen

Van toepassing
9m afstand

DOELTRAP

Intrappen

RANGSCHIKKING

Van toepassing

STRAFSCHOP

Van toepassing

DOELEN

2,44m x 7,32m

U14-U17: enkel verplichte 
                wissels na quarter

      U19-U21: doorlopende wissels

Spelregels 

Aftrap centraal

START WEDSTRIJD

Gewestelijk, provinciaal en 
interprovinciaal jeugdvoetbal

vrijdag 22 maart 2019 van 18 tot 22 uur 
zaterdag 23 maart 2019 van 18 tot 22 uur 

zaal “Het Assebroek” (KFC EPPEGEM) 
Waterleestweg 2 - 1980 EPPEGEM

EETFESTIJN 2019

ALL-IN MENU 
reservatie is mogelijk via: www.nwb.be



UIT SYMPATHIE

DE MOLENSTEEN  

TEGELS - PARKET - LAMINAAT - KLINKERS - NATUURSTEEN 

MECHELSESTEENWEG 726 - 1800 VILVOORDE 
 ✆ 02/252.47.49 

www.demolensteen.be - demolensteen@telenet.be 


