
Informatieblad van FV SCHEIDSRECHTERSKRING NOORD-WEST BRABANT - Edingsesteenweg 227 - 1730 ASSE
36ste jaargang - n°02 - OKTOBER 2018 - seizoen 2018/2019 - verschijnt maandelijks behalve in juli en augustus

OKTOBER 2018
Referees2

JUNI 2018
Referees10WEEK 

VAN DE OFFICIAL
06 - 14 OKTOBER 2018



�

DE MOLENSTEEN  

TEGELS - PARKET - LAMINAAT - KLINKERS - NATUURSTEEN 

MECHELSESTEENWEG 726 - 1800 VILVOORDE 
 ✆ 02/252.47.49 

www.demolensteen.be - demolensteen@telenet.be 

UIT SYMPATHIE
2

Re
fer

ee
s



  

Dat het aantal scheidsrechters de laatste jaren terugloopt is geweten, maar wat gezegd over de assistent-
scheidsrechter, lijnrechter, vlaggeman.  

In verschillende provincies in Vlaanderen loopt hun aantal sterk terug. Om een voorbeeld te geven in de provincie 
Antwerpen waren er tot voor kort lijnrechters tot in vierde provinciale, in Vlaams Brabant tot in derde, nu nog tot in 
2e provinciale en een overschot is er daar zeker niet. Als we dan merken dat er daartussen vele 55+ of 60+ nog 
elke week met veel overgave hun hobby met veel passie beoefenen beseffen we dat er dringend nood is aan verse 
jonge krachten.  

Waarom willen steeds minder scheidsrechters de overstap naar assistent maken ? Is deze functie binnen de arbitrage 
minder aantrekkelijk ? Is de job als lijnrechter moeilijker geworden tegenover vroeger ? Zien vele jongeren een 
overstap naar assistent als een mislukking van hun scheidsrechterscarrière? 

Het is inderdaad wel zo dat de centrale scheidsrechter “de baas” is, meer in “the picture” staat. Iedereen, zelfs buiten 
de arbitragewereld, die het voetbal een beetje volgt kent wel een paar namen van scheidsrechters in eerste klasse, 
Frank De Bleekere voorop natuurlijk, maar ook namen als Vertenten, Visser, Boucaut en Delferiere zijn redelijk 
bekend. Maar vraag aan een gewone voetbalsupporter wie Karel De Rocker, Yves De Neve, Jimmy Cremers zijn dan 
krijg je vaak een verwonderde blik. Is dat een reden waarom vele jonge scheidsrechters dromen van een grote 
carrière als scheidsrechter en geen assistent willen worden. 

Nochtans is de job als assistent in samenwerking met de scheidsrechter boeiend en heel belangrijk. Je bent de 
specialist voor de buitenspel, inworpen, doelschoppen, hoekschoppen maar evenzeer in het nemen van fouten in jouw 
buurt. Een goeie prestatie van zijn grensrechters heeft al het halve werk opgeknapt voor de scheidsrechter. Tenslotte 
is het arbitrale trio één TEAM die er samen een goede wedstrijd van maken. 

In onze vergadering van Woensdag 10 oktober 2018 (niet op vrijdag 12-10 wegens de interland België – 
Zwitserland) is ons thema : De assistent scheidsrechter. We verwelkomen die avond niemand minder dan Philippe 
Vandecauter, Assistent in de Jupiler Pro Liga. 

We hopen je daar te verwelkomen. 
Geert De Breucker 

Voorzitter 

assistent scheidsrechter
een knelpunthobby ?
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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 (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
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Beste NWB’er,

We vragen je elk jaar opnieuw je lidmaatschap te vernieuwen. Het is voor ons altijd heel 
tof om te merken dat je jouw lidmaatschap verlengt. Dat betekent dat we goed gewerkt 
hebben.

Het lidgeld voor het seizoen 2018/2019 kan je betalen door 20,00 € te storten naar 
rekeningnummer BE65 4373 1408 2196.

We hopen je het komende seizoen opnieuw vaak te mogen zien. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd ! Tot binnenkort ?

Samen maken we er opnieuw een bruisend en plezant NWB-seizoen van !

Het NWB-bestuur

�

Vanaf komend seizoen zal ook de UEFA gebruik maken van de video-scheidsrechter. 
De Europese voetbalbond meldt dat de VAR onder meer zijn intrede zal doen in de 
Champions League.

De eerste  wedstrijden onder de UEFA-vlag onder toeziend oog van de VAR zullen in 
augustus 2019 zijn in de play-offs van de CL en het duel om de Europese Super Cup. Ook 
op het EK 2020, in de Europa League (vanaf 2020/21) en de Nations League-finale van 
2021 zullen scheidsrechters ondersteuning krijgen van videobeelden.

'We hebben er vertrouwen in dat we tot augustus 2019 nog genoeg tijd hebben om voor 
een robuust systeem te zorgen en de wedstrijdofficials te trainen, zodat we de VAR 
efficiënt en succesvol kunnen implementeren in de Champions League, het mondiale 
vlaggenschip van het clubvoetbal', aldus president Aleksander Ceferin.

Tot dusver zag de UEFA af van het introduceren van de VAR, omdat het nog uitgebreider 
wilde testen met het systeem. Afgelopen zomer was de video-arbiter al wel actief op het 
WK in Rusland, terwijl ook diverse grote buitenlandse competities er dit seizoen gebruik 
van maken.

LIDGELD
SEIZOEN 2018 - 2019

VAR doet intreden
in de Champions League
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Dag iedereen,

In de afgelopen vergadering  van de Jeugdraad Voetbal Vlaanderen en het Verbond 
Vlaams-Brabantse Scheidsrechtersvriendenkringen werd beslist om opnieuw een Try out 
voor de fysieke testen te organiseren. Deze is gratis en open voor alle leden van de 
Vlaams-Brabantse Vriendenkringen. Hieronder vinden jullie de nodige informatie:

Datum: 09/10/2018
Uur: 20u
Locatie: Mechelsesteenweg 634, 3020 Herent
Terrein: Grasveld
Opmerking: Aanwezigheid van de poortjes om de tijden van de sprints exact te meten

Iedereen die wil deelnemen, moet zich inschrijven via onderstaande link:
https://nl.surveymonkey.com/r/896WYV3

INSCHRIJVING IS VERPLICHT!

Met sportieve groeten,

Wesli De Cremer

�

De training van 11 oktober 2018 zal NIET doorgaan te WEMMEL wegens een technisch 
probleem !

De training zal doorgaan te MACHELEN
Site Bosveld - Heirbaan 9.002 - 1830 MACHELEN

De training is verplicht

TRY OUT
HERKANSINGEN FYSIEKE TESTEN

WIJZIGING LOKATIE TRAINING !
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Gedurende de eerste zes speeldagen van de Jupiler Pro League maakten de 
scheidsrechters in 82 procent van de VAR-tussenkomsten een juiste beslissing. Die 
tussentijdse balans maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) op.

Het Referee Office van de KBVB analyseerde 421 VAR-situaties verspreid over de 48 
competitieduels, dat zijn acht tot negen spelfases per wedstrijd die de videoref vanuit het 
busje beoordeelde.

In zeventien gevallen wezen de videorefs hun hoofdscheidsrechter terecht op een “clear 
and obvious error”. Veertien daarvan werden na raadpleging van de VAR gecorrigeerd, 
drie finale beslissingen waren verkeerd. De refs scoorden zo 82 procent. De VAR grijpt 
ongeveer even vaak in voor rode kaart-situaties (35 procent) als voor 
doelpuntbetwistingen (33 procent) en penaltyfases (32 procent).

�

Wij doen een warme oproep aan de leden van onze verenging om zich kandidaat te 
stellen voor een bestuursfunctie. 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.

De eerstvolgende bestuursverkiezing vind plaats tijdens de Algemene Vergadering van  
vrijdag 9 november 2018.

scheids kon 8 van de 10 fouten die hij 
maakte corrigeren dankzij de videoref

KANDIDAAT BESTUURSLEDEN
functie referee coördinator
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Wijzigingen zijn steeds mogelijk bezoek onze website www.nwb.be
voor eventuele aanpassingen en gedetailleerde informatie.

AGENDA SEIZOEN 2018-2019

DATUM UUR ACTIVITEIT + INFORMATIE

woensdag 10 oktober 2018 20:00
LEDENVERGADERING  
gastspreker: Philippe VANDECAUTER
place2be: 
Café/zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)

vrijdag 9 november 2018 20:00
ALGEMENE VERGADERING + BINGOAVOND
place2be: 
Café/zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)

vrijdag 14 december 2018 18:45
BOWLING WIMA SCHELLE
place2be:
Boomsesteenweg 35 - 2627 SCHELLE
Inschrijven kan vanaf 10.10.2018 tijdens de vergadering of online via www.nwb.be

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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De beelden staan wellicht nog op uw netvlies: Ivan Savvidis, voorzitter van het 
Griekse PAOK Saloniki, die met een revolver in de achterzak het veld opstormt 
tijdens de topper tegen AEK Athene. Half maart was het, en Griekenland stond in 
rep en roer. De competitie werd wekenlang stilgelegd. Savvidis werd drie jaar 
geschorst en PAOK zag door puntenaftrek zijn titeldroom in rook opgaan.

Aanleiding voor het ‘revolverincident’ - ook tientallen fans kwamen destijds het veld op - 
was een afgekeurd doelpunt van PAOK in de slotseconden van de wedstrijd. Een 
twijfelachtige beslissing van de Griekse ref Georgios Kominis, met ingrijpende gevolgen. 
Want bij de Griekse voetbalbond waren ze het beu. In een competitie die al decennialang 
gebukt gaat onder verdachtmakingen van matchfixing en corrupte refs, zouden voortaan 
buitenlandse scheidsrechters de topwedstrijden in goede banen moeten leiden. Ook al 
omdat UEFA en FIFA ermee dreigden Griekenland eruit te gooien.

Finse ref
Mattias Gestranius mocht vorige week zondag de spits afbijten. Een cadeau kreeg de 
onbekende Finse ref allerminst. Gestranius en zijn gevolg werden overgevlogen naar het 

buitenlandse refs leiden voortaan 
Griekse clash, straks ook Belg?
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Toumba-stadion van PAOK, waar de plaatselijke club opnieuw de degens kruiste met... 
AEK Athene. In een kolkende sfeer bleef de man in het zwart aardig overeind. Toen een 
assistent-coach van PAOK luidkeels protesteerde om een beslissing, stuurde Gestranius 
hem prompt naar de tribune.

Het experiment met buitenlandse refs werd na afloop op luid applaus onthaald in Griekse 
media. “Gestranius smoorde alle twijfels in de kiem”, klonk het. “Als de scheidsrechter een 
Griek was geweest, zou hij het hebben mogen horen. Dan zou er geklaagd geweest zijn 
over ruw spel, over tijdrekken... Nu gedroegen de spelers en de trainers zich omdat ze 
wisten dat ze er niet mee zouden wegkomen.”

Gisteren was het met de clash tussen Olympiakos en datzelfde PAOK opnieuw alarmfase 
rood in de Griekse competitie. Dit keer viel de eer te beurt aan een Zwitser. Fedayi San 
verving in laatste instantie zijn landgenoot Sandro Scharer, die vrijdag geblesseerd moest 
afzeggen. Het Karaiskakis-stadion van Olympiakos was als vanouds een heksenketel, 
maar incidenten vielen er niet te noteren. Opmerkelijk, want Olympiakos leed met 0-1 een 
zeldzame thuisnederlaag. Wéér kreeg de ref na afloop het wierookvat over zich 
uitgestrooid voor zijn vlekkeloze leiding.

Straks ook Belg?
Of er eerlang ook Belgische scheidsrechters naar Griekse toppers zullen worden 
uitgestuurd, ligt in de handen van Vitor Melo Pereira. De gewezen Portugese topref is bij 
de FIFA verantwoordelijk voor de aanduidingen van de refs. Maar dat ze in Griekenland 
buitenlandse refs met open armen verwelkomen, staat buiten kijf.

�

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 201 201

MENTAL COACHING

10

Re
fer

ee
s



�

Aantal wisselspelers bij ELITE JEUGD vanaf 01 Oktober 2018. Zie boekje aanvulling bij 
“regels van het voetbalspel” rooster 2.2 Systeem van wissels blz 13 ELITE Jeugd.

U18 Max aantal Wisselspelers : 4
wijzigen in 7 ipv 4

U15 en U16 aantal Wisselspelers : 4 
wijzigen in 5 ipv 4

!  

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET DEPARTEMENT ONGEVALLEN VAN DE 
KBVB/VFV BIJ HET IN WERKING TREDEN VAN DE NIEUWE WET OP DE PRIVACY 

Als grootste sportbond in België, moeten wij de ganse tijd waken op de zeer precieze en 
correcte behandeling van de persoonsgegevens van alle deelnemende partijen. 
Dit is de reden waarom wij U erop wijzen dat er nieuwe recto/verso ongevalsaangiften in 
gebruik zijn. (kan gedownload worden via www.bavb.be)

We willen benadrukken dat de nieuwe aangifte, aangepast aan de nieuwe privacywet die 
in werking is getreden op 25 mei 2018, in de toekomst moet ondertekend worden door het 
slachtoffer... of door zijn ouders indien het slachtoffer jonger is dan 13 jaar. Deze 
handtekening is verplicht, op straffe van weigering van inboeking ! 

Tenslotte raden wij U dan ook aan om uw oude ongevalsaangiften te vernietigen. 

Voor alle inlichtingen, staat de dienst “Ongevallen” (tel. 02/447.12.69 – 02/447.13.16 – 
02/447.12.56) van de KBVB ter uwer beschikking. 

C. Theus 
Insurance Manager 

KBVB-URBSFA

REGLEMENTSWIJZIGING WISSELSPELERS

SPORTONGEVAL
NIEUW FORMULIER !
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Reeds voor het vierde jaar streken we met een groep zeer gemotiveerde deelnemers en 
enkele ervaren coaches neer in het Netepark in Herentals. 

Voor het eerst in het bestaan van het Trainingskamp sloegen we de handen in elkaar met 
een andere provincie. Samen met een tiental deelnemers uit de provincie Antwerpen 
werden ervaringen uitgewisseld, contacten gelegd en vriendschappen gesmeed. 

Drie dagen lang hebben we ons verdiept in de spelregels van het voetbalspel, tips en 
tricks bijgeleerd in diverse sessies en onze fysieke conditie bijgeschaafd en gemeten met 
andere scheidsrechters. We hebben zelfs moeilijke buitenspelsituaties op het terrein 
beoordeeld, controleerbaar op camerabeelden.

Daarenboven waren er dagelijks gesprekken in kleine groepjes met een coach en was er 
natuurlijk ook plaats voor ontspanning zoals het bekijken van de wedstrijd van de Rode 
Duivels, een match voetbal, spel poker, teambuildingsactiviteit of een gezellige babbel met 
andere enthousiaste, gepassioneerde collega-scheidsrechters. 

Ook dit jaar mochten we beroep doen op een uitgebreid team van specialisten die hun 
expertise en ervaringen met ons kwamen delen: 

Thibaud Nijssen, FIFA-assistent in de Jupiler Pro League , gaf sessies over buitenspel, 
sportvoeding en de VAR. Tevens nam hij de veldtrainingen voor zijn rekening ondersteund 
door Nico Claes, 2D/AR, Koen Ramakers, 1P/ REF, Lennert Jans, 2D/AR, Koen Thijs, 
assistent Jupiler Pro League, en Tom Glazemaekers, 1D/AR. 

Lawrence Visser, FIFA-scheidsrechter in de Jupiler Pro League, gaf een interessante 
sessie over verplaatsing. 

SFEERVERSLAG
TRAININGSKAMP 2018
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Wesli De Cremer, scheidsrechter 1B, kwam ons een uiteenze ng geven over 
wedstrijdmanagement. 

Karel De Rocker, FIFA-assistent in de Jupiler Pro League, deelde zijn kennis over 
teamwork met de groep. 

Erni Kasprzak, Bureau Arbitrage Antwerpen, instrueerde de aanwezige jeugd-
scheidsrechters over body language en Danny Vanderhoven, Bureau Arbitrage Limburg, 
besprak met diezelfde groep het beoordelen van fouten. 

Om blessures op te vangen en andere kwaaltjes te verhelpen mochten we beroep doen 
op de vakkundigheid van kinesist Bram Willems. 

Afsluiten deden we met een boeiende lezing van topscheidsrechter Bart Vertenten. Hier 
mochten we verscheidene opleiders, vriendenkringen, ouders en andere geïnteresseerden 
verwelkomen om ons te steunen. 

Arbitreren is de mooiste hobby die er is. Het is echter niet de meest gemakkelijke hobby.
Wil je jezelf nog meer verdiepen in je hobby? Kom dan mee op ons trainingskamp. Samen 
met andere jonge en meer ervaren scheidsrechters bekijken we alle aspecten van de 
arbitrage.

Op het programma staan:
veldtrainingen geleid door ervaren scheidsrechters;
theoretische sessies waarin we ons verdiepen in de regels van het voetbalspel;
boeiende gespreksmomenten met ervaren collega’s, we hebben zelfs al contacten 
om nationale scheidsrechters daar te krijgen;
en last but not least: een geweldige ervaring in een toffe groep.

Voor wie?
Ben je jeugdscheidsrechter of namiddagscheidsrechter? Maakt niet uit. Elke Vlaams-
Brabantse scheidsrechter die zich wil verdiepen in zijn hobby is welkom.

Wanneer?
Vrijdag 5 juli 2019 t.e.m. zondag 7 juli 2019.

Meer weten?
Check onze facebookpagina, www.facebook.com/trainingskampSR

Ook jij kan er dit jaar bij zijn. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Wacht dus niet te lang. 
Inschrijven kan door te mailen naar trainingskampLIM@gmail.com of door rechtstreeks het 
inschrijvingsformulier voor Vlaams-Brabant in te vullen: 
https://goo.gl/forms/WSKXqwxAZVhUWM5b2
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Regel 4 : UITRUSTING VAN DE SPELERS : 

Beide ploegen moeten kleuren dragen die hen onderscheiden van elkaar.
Dit geld voor shirt, broek en kousen ! 

In de praktijk: indien er twee ploegen zich aanbieden met dezelfde kleur van shirt, broek 
en kousen dan moet de thuisploeg zich aanpassen.

Indien zij dit niet kunnen is het aan de bezoekers , indien zij dit ook niet kunnen , laat je de 
wedstrijd gewoon doorgaan . Dit moet men noteren in opmerkingen dat de thuisploeg zijn 
kleuren van broek en kousen niet kon aanpassen.

Het is wel te verstaan dat de shirt altijd moet verschillen van kleur, indien hier niet kan aan 
voldaan worden dan kan de wedstrijd niet doorgaan .

�

Tijdens de Week van de Official, van 6 tot 14 oktober 2018, wordt Vlaams minister van 
Sport Muyters (even) scheidsrechter en vraagt zo respect voor alle 15.000 Vlaamse 
officials. Want zonder officials zijn er geen wedstrijden.

Tijdens de Week van de Official zetten we alle scheidsrechters, juryleden, 
tijdsopnemers,... in Vlaanderen in de bloemetjes. De campagne vraagt om respect en 
waardering voor de wekelijkse inzet van alle officials in Vlaanderen. Maar liefst 33 
sportfederaties, goed voor meer dan 900.000 sporters, zetten in 2018 mee hun schouders 
onder de vierde editie van de campagneweek.

Acties en initiatieven
Honderden sporters en sportclubs organiseren tijdens deze week heel wat acties en 
initiatieven om de official te bedanken. Een schouderklopje, een kleine attentie, een 
feestje,... of gewoon een “dikke merci”.
Tijdens deze week worden ook 5.000 gevulde goodie bags uitgedeeld aan de Vlaamse 
officials. Het is een rechtstreekse bedanking voor hun wekelijkse inzet.

UITRUSTING VAN DE SPELERS

Minister Muyters
wordt (even) scheidsrechter
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Bovendien worden opnieuw de hashtags #bedanktscheids #bedanktjury gebruikt om op 
sociale media de acties te delen.

Minister van alle Vlaamse officials
Op zaterdag 6 oktober geeft minister Muyters het startschot van deze campagne en zal hij 
een voetbalmatch leiden.

Als Vlaams minister én sportbeoefenaar worden de rollen dus omgedraaid en toont 
minister Muyters over welke uiteenlopende capaciteiten je dient te beschikken en voor 
welke fysieke en mentale uitdagingen een official staat.

Maar bovenal wil minister Muyters oproepen om even stil te staan bij de rol van de official 
in iedere sport en zo mee respect te vragen.

Match: U13 van KRC Gent (start: 12u – Jeugdcomplex, Eikstraat 85A, Oostakker)
www.weekvandeofficial.be

�

Verslag van de ledenvergadering van de feitelijke vereniging scheidsrechterskring 
Noord- West Brabant (NWB) gehouden in het clublokaal café/zaal 't Wit Paard, 
Lierput 3 te 1730 ASSE (KOBBEGEM) op 14 september 2018 om 20:00 uur. 

Aanwezige bestuursleden: 
Geert DE BREUCKER, Indés DESMET, Jean HEMMERECHTS en Hans SCHEPENS
 
Aanwezige ere-leden: 
Marc DE BOECK, Carla DE BOECK, Rik DE WAEL en Bianca VERBELEN 

Aanwezige leden regionale opleiders BAVB: 
Michel DE KEYSER 

Aanwezige leden Nationale opleiders Amateurvoetbal : 
Koen DE LANGE

Aanwezige leden: 
André ARIJS, Anneke BONNIER, Frank BARRO, Joeri VAN DER STAPPEN, Kevin 
DESMET, Koen DE LANGE, Robbe PEETERS, Wouter DEBUSSCHER, Eric VAN DER 
STAPPEN, Youssef BAHKANI, René VAN HEMELRIJK en Leslie SAMMELS 

Verontschuldigd: 
Wesli DE CREMER, Pierre DE BLOCK, Robert MAERTEN en Albert DE MUNTER 

VERSLAG LEDENVERGADERING 
14.09.2018
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De vergadering wordt voorgezeten door Geert DE BREUCKER, voorzitter NWB 
Agenda: 

woord van de voorzitter 
40 vragen en antwoorden onder leiding van ere-secretaris Carla DE BOECK 
video scheids.be - oorsprong kaarten, de jongste scheidsrechter in België 
aanwezigheidstombola - Leslie SAMMELS wint 5 drankbonnetjes 
actualiteitsquiz 
vragenronde 
pronostiek - vergeten uitdelen 
VAR beelden Wesli DE CREMER - niet getoond wegens een technisch probleem  

�

De lidkaarten 2018/2019 en de documenten voor de mutualiteit zullen uitgedeeld 
worden tijdens de Algemene Vergadering van vrijdag 9 november 2018

�

De 36 scheidsrechters die tijdens het WK in Rusland een wedstrijd floten, hebben daar 
een mooie financiële slag mee geslagen. Elke ref kreeg van de FIFA een basisbedrag van 
60.000 euro. Per wedstrijd dat ze floten, kwam daar nog eens bijna 3.000 euro bovenop. 

De assistent-scheidsrechters moesten het doen met 30.000 euro en bijna 2.000 per 
wedstrijd erbij. 

In de marge raakte bekend dat de Keniaanse ref Marwa Range, die oorspronkelijk 
geselecteerd was voor het WK, door de Afrikaanse voetbalconfederatie voor het leven is 
geschorst voor het aannemen van steekpenningen. De 41-jarige Range werd een week 
voor de start van het WK van de lijst gehaald, nadat dat hij een steekpenning van 6.000 
dollar (ongeveer 5.100 euro) had aanvaard van een Ghanese journalist die zich voordeed 
als een official.

LIDKAART
DOCUMENT MUTUALITEIT

Minstens 60.000 euro voor WK-refs
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PUZZEL

oplossing puzzel op pagina 18
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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

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

WWW.HWATA.BE
AGENDA - DANCING - FESTIVAL - CHANNEL - DEEJAYS - THEATER - PRETPARK
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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.
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02.10.2018 - Benny DIDION (34)
10.10.2018 - Alexandre BOUCOUT (38)

16.10.2018 - Loïs OTTE (32)
20.10.2018 - Jean DEJONCKHEERE (92)

20.10.2018 - Robert MAERTEN (69)
26.10.2018 - Gary CHRISTIEN (30)




