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We konden er niet naast kijken, het voetbalschandaal in de Belgische competitie. Huiszoekingen, 
witwaspraktijken, fraude, matchfixing, de media stond er vol van, zelfs de verkiezingen in oktober 
verdwenen even naar de achtergrond. Verschillende personen, makelaars, trainers, spelers, 
clubverantwoordelijken werden voor ondervraging opgepakt en sommigen daarvan zijn nog steeds 
aangehouden. Tot groot ongeloof van velen onder ons werden ook twee van onze beste 
scheidsrechters opgepakt voor ondervraging. Grote verbazing alom, “als nu zelfs al de 
scheidsrechters niet meer te vertrouwen zijn”, zij waarvan we de integriteit nooit in vraag stelden.  

We mogen niet naïef zijn, in de voetbalwereld waar er met miljoenen gegoocheld wordt, zullen er wel 
altijd individuen zijn die hun graantje op een oneerlijke en vlugge manier willen mee pikken en dit op 
alle niveaus. Toch weten we dat het overgrote merendeel van onze scheidsrechters hun hobby in eer 
en geweten uitoefenen zonder zich in te laten met deze verkeerde praktijken. Ons eergevoel om 
onze wedstrijd op een eerlijke manier te arbitreren is te groot om zich met dergelijke praktijken in te 
laten. We zijn allen op een of andere manier in deze arbitragewereld terechtgekomen om deze hobby 
op een leuke, goeie en eerlijke manier te beoefenen. Daarom doen we dat ook graag. We zijn door 
de scheidsrechters-microbe gebeten en zijn erdoor gepassioneerd. En wie gepassioneerd bezig is 
met zijn hobby, wil die dan ook zo goed mogelijk uitvoeren zonder de boel de belazeren.  

Op 9 november hebben we onze ledenvergadering met onze jaarlijkse statutaire vergadering. Het 
overzicht van het financieel verslag van het voorbije jaar en de (her)verkiezing van het bestuur. Wij 
kunnen nog altijd een paar gemotiveerde mensen met leuke ideeën gebruiken in ons bestuur. 
Daarna is het tijd voor onze traditionele “Freixenet”-Bingo. Ook de partners zijn welkom. 

Vergeet ook niet op tijd in te schrijven voor onze bowling in december ! 
Tot op de volgende ledenvergadering. 

Geert De Breucker 
Voorzitter 

Het voetbalschandaal
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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

�

datum: vrijdag 9 november 2018 om 20:30 uur. 
plaats: Zaal ’t wit Paard - Lierput 3 - 1730 ASSE (KOBBEGEM)
opmerking: enkel voor NWB-leden en hun partners ! 

Onze NWB-Bingo is een spel voor meerdere spelers waarbij iedere speler een formulier 
met getallen krijgt. De getallen kunnen worden doorkruist wanneer ze worden getrokken 
door de spelleider. 

De spelleider trekt een balletje. Op elk balletje staat een getal van 1 tot 90. 

SPELEREGELS:
een ronde 
Elke ronde is het de bedoeling om een volledig blad te doorkruisen.

gewonnen en uitsluiting 
Zodra iemand "BINGO" roept, controleert de spelleiding of de betreffende speler ook 
daadwerkelijk een volledige vak/kaart vol heeft. Aan de hand van het laatst geroepen getal 

LIDGELD
SEIZOEN 2018 - 2019

5de FREIXENET BINGO
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kan men ook een controle doen of de gebruiker dit wel tijdig heeft geroepen (en niet na 
trekking van het volgende getal). Als de speler effectief heeft gewonnen, krijgt hij de prijs. 
In het andere geval heeft hij een "valse bingo" geroepen. De kaart waarop hij 'valse bingo' 
had geroepen, wordt door de spelleider doorkruist. De speler wordt dus voor de rest van 
de speelronde uitgesloten om deel te nemen.

�

�

�
Scheidsrechters krijgen het tijdens voetbalwedstrijden vaak hard te verduren. Ook 
Senne, die nog niet eens meerderjarig is maar wel wedstrijden van reserveploegen 
fluit, kreeg al veel naar zijn hoofd geslingerd. Vorige week kwam een speler zelfs 
met gebalde vuisten op hem af. “Het is geen gemakkelijke hobby, maar ik doe het 
met hart en ziel.”

Al drie jaar is de 17-jarige Senne Boeckx uit Rumst scheidsrechter bij voetbalwedstrijden 
van gewestelijke reserven, dikwijls met spelers die minstens tien jaar ouder zijn. Senne 

Scheidsaangevallen door volwassen 
speler: “Incident of niet, ik blijf fluiten”
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staat sterk in zijn schoenen, maar tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend, tussen 
Oppuurs en Sint-Amands, werd hij zowel verbaal als lichamelijk aangevallen door een van 
de spelers.

“Dat spelers en coaches lastig doen en mij naroepen, ben ik ondertussen al bijna gewoon 
geworden, hoe jammer dat ook is. Maar wat er tijdens die wedstrijd gebeurde, had ik nog 
nooit meegemaakt”, vertelt hij.

“Een van de spelers deed al de hele match moeilijk bij mijn beslissingen, met behulp van 
verschillende scheldtirades”, zegt Senne. “Op een gegeven moment komt hij alweer 
verhaal halen. Ik stuurde hem weg met uitgestrekte arm, waarna hij met volle kracht mijn 
arm wegsloeg. Ongelofelijk.”

“Uiteraard gaf ik hem meteen een rode kaart, waarna hij met gebalde vuisten op me 
afkwam. Zijn medespelers hielden hem tegen. Hij verliet uiteindelijk pas vijf minuten later 
het veld, nadat hij de bal over de tribune had weggetrapt en had gezegd dat hij na de 
match met mij zou afrekenen.”

Senne en zijn vader Patrick lieten het er niet bij, en er werd meteen een verslag 
opgemaakt voor de voetbalbond. “Binnen de week moesten wij en die bewuste speler en 
zijn coach al bij de bond komen. Het bewijs dat de bond het welzijn van scheidsrechters 
hoog in het vaandel draagt, gelukkig maar.”

De procureur stelde voor om de speler zes maanden te schorsen. Volgende week krijgen 
Senne en Patrick te horen of hij die sanctie ook effectief krijgt.

“Ik vind het een terechte straf, maar ben in principe al blij dat er geluisterd wordt naar de 
kant van de scheidsrechter, en dat er actie ondernomen wordt. Want het is geen 
gemakkelijke hobby, maar ik doe het met hart en ziel”, vertelt Senne.

“Ik zou het fluiten nooit opgeven na een incident op het veld. Want dan geef je net toe aan 
de spelers die in de fout gaan. Ik ben supergemotiveerd. Hopelijk kan ik ooit nationale 
wedstrijden fluiten.”

�

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.

KANDIDAAT BESTUURSLEDEN
functie referee coördinator
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�

Het is niet helder wie door het voetbalschandaal nog allemaal in de gevangenis zal 
belanden. Makelaars, clubbestuurders, trainers, spelers misschien. Maar dus ook 
scheidsrechters. Minstens één. Terecht of niet? Daarover spreek ik mij niet uit. Iemand is 
onschuldig tot zijn schuld wordt bewezen, zegt het recht. Al is dat elke dag minder het 
geval. De publieke veroordeling weegt zwaarder dan de juridische, die veel later komt of 
helemaal niet.

Ondertussen heb ik medelijden met alle scheidsrechters, of ze nu in de gevangenis zitten 
of niet, want de meesten zijn op dit ogenblik nog vrij. Op het veld zijn ze de baas. In 
theorie. Voor de buitenwereld. Want ze zijn kwetsbaar. Ze fluiten wat, delen hier en daar 
een gele kaart uit, kennen af en toe een penalty toe, waarna iedereen boos op hen is. Een 
scheidsrechter faalt altijd. Een speler soms. En dan is het de schuld van de 
scheidsrechter.

Die is de proletariër van de voetbalsport. Terwijl spelers in peperdure roerende en 
onroerende goederen investeren, in onbetaalbare vrouwen, sportwagens en villa’s, kopen 
scheidsrechters bij plattelandsgarages een doordeweekse auto aan een lichtjes 
verminderd tarief. Na wat gemarchandeer en gepingel. En zonder extra opties.

Scheidsrechters passen bij amateursporten. Als het niet om het geld, maar om het spel 
gaat, is wie fluit de baas. Maar als 22 miljonairs op het veld staan, wordt het voor een 
armoezaaier moeilijk om de sterkste te blijven. Er is de verlokking van het geld. De 
intimidatie door de aanwezigheid van zoveel chic volk op de grasmat. De schroom ook. 
Wie durft Messi of Ronaldo een rode kaart aan te smeren? Je moet durven doen wat je 
moet doen.

Een scheidsrechter staat tegenover topvoetballers zoals een minister tegenover de baas 
van een multinational. Af en toe mogen ze fluiten. Maar anderen bepalen het spel.

Scheidsrechters
door Rik TORFS - HLN
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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

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 jonge scheidsrechters van de KAA Gent Referee Academy kwamen voor de aftrap van 
KAA Gent - Charleroi samen op met de  scheidsrechters die het  duel in goede banen 
hebben geleid. 

De jonge scheidsrechters van onze Referee Academy namen zelf het voortouw tot dit 
initiatief. Enerzijds om de referees van het professioneel voetbal een hart onder de riem te 
steken na de recente, pijnlijke onthullingen in het #PropereHanden-dossier. Anderzijds zijn 
ze als jonge referees trots op hun passie en dankbaar voor de actieve ondersteuning die 
ze daarbij krijgen van de eigen KAA Gent Referee Academy, een project van de KAA Gent 
Foundation.

Tot slot willen ze met hun gebaar ook nogmaals het goede werk van de KAA Gent Referee 
Academy in de kijker zetten en willen ze met deze actie nieuwe jongeren (M/V) overtuigen 
om ook de eerste stappen te zetten als referee in de KAA Gent Academy. 

De REFEREE ACADEMY KAA GENT is een opleidings- en begeleidingscentrum voor 
jonge refs vanaf de leeftijd van 14 tot en met 20 jaar. De Referee Academy wil een 
coachende leeromgeving creëren voor jongeren die zich als ref ten dienste willen stellen 
van een vlot en leuk verloop van een voetbalpartij bij jongeren.

De betrokken refs worden elke wedstrijd begeleid door referee ambassadors, gewezen of 
actieve officiële refs.

steunbetuiging AA GENT REFEREE 
ACADEMY aan scheidsrechters
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De KAA Gent Referee Academy stelt haar werking open voor alle partnerclubs uit Elk 
Talent Telt. Voetballers uit deze partnerclubs kunnen het opleidings- en coachingtraject bij 
de Referee Academy volgen.

De Referee Academy focust op de persoonlijkheidsontwikkeling van de jongeren en de 
communicatievaardigheden naar spelers, trainers, bestuursleden en ouders.
Het accent ligt op het geloof in een geleidelijk groeipotentieel bij elke van de jonge refs.
Getalenteerde jonge refs worden optimaal voorbereid voor een eventuele overstap naar 
de officiële arbitrage. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met het Bureau Arbitrage 
van  Oost-Vlaanderen.

Sinds 2014 werden meer dan 50 jongeren (jongens en meisjes) begeleid in de Referee 
Academy. Dit jaar schreven 15 jongeren zich in met een gemiddelde leeftijd van 14 tot 15 
jaar.

De KAA Gent Referee Academy is een project van de KAA Gent Foundation. Een aantal 
jongeren is intussen doorgegroeid naar de Talent Development Group van het Bureau 
Arbitrage.

MEER INFO VIA: luc.vanacker@kaagent.be

�

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
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�

�

Criteria om te overwegen:
Hand/arm in natuurlijke positie 
Hand/arm in onnatuurlijke positie 
Bal naar de hand
Hand naar de bal
Lange afstand van de bal tot contact
Korte afstand van de bal/onverwacht 
Mogelijkheid om het contact te vermijden 
Onmogelijkheid om het contact te vermijden 
Wordt lichaam groter gemaakt / risico genomen 

Beslissing nemen :
geen fout
fout  

Disciplinaire sanctie nodig ? 
Handspel kan zonder kaart. 

Geel indien :
SPA (afbreken beloftevolle aanval) 
Trachten te scoren met de hand 
Trachten een doelpunt te verhinderen  

Rood indien :
DOGSO (een open scoringskans ontnemen) 
Doelpunt verhinderen

    

HANDSPEL OF NIET ?
door bavb hoofdopleider Carla DE BOECK

12

Re
fer

ee
s



�

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 10 oktober 2018 om 20:00 uur.

Aanwezige bestuursleden: 
Geert DE BREUCKER, Indés DESMET en Hans SCHEPENS 
 
Aanwezige ere-leden: 
Marc DE BOECK, Carla DE BOECK en Hendrik DE WAEL

Aanwezige leden regionale opleiders BAVB: 
Michel DE KEYSER 

Aanwezige leden Nationale opleiders Amateurvoetbal : 
Koen DE LANGE

Aanwezige leden: 
René VAN HEMELRIJK, Albert DE MUNTER, Dirk GILON, Bart BLOM, Tom DILLEN, 
Kevin DESMET en Leslie SAMMELS

Verontschuldigd: 
Wesli DE CREMER, Pierre DE BLOCK, Jean HEMMERECHTS, Luc REMS, Joeri VAN 
DER STAPPEN, Jelle SCHOTTE, Tim PALMANS, Paul DESMET, Frans DE PAUW, Frank 
BARRO, Andre ARIJS en Eric VAN DER STAPPEN

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

woord van de voorzitter
reglementen- en wie ben ik quiz
mededelingen BAVB door Carla DE BOECK
Beelden Wesli DE CREMER - geel of rood ?
aanwezigheidstombola - Tom DILLEN wint 5 drankbonnetjes
pronostiek
pauze
gastspreker Philippe VANDECAUTER  

VERSLAG LEDENVERGADERING 
14.09.2018
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�

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

�

grijs = joker ingezet

opmerking: De uitslagen van de laatste vier wedstrijden (30, 31 oktober en 1 november) 
werden nog niet verwerkt in het klassement. 

LIDKAART
DOCUMENT MUTUALITEIT

PRONOSTIEK 2018/2019

OKT NOV JAN FEB MAA APR MEI TOT

Koen DE LANGE 6 6

René VAN HEMELRIJCK 6 6

Hendrik DE WAEL 3 3

Indès DESMET 3 3

Bart BLOM 2 2

Geert DE BREUCKER 2 2

Hans SCHEPENS 2 2

Kevin DESMET 2 2

Leslie SAMMELS 2 2

Marc DE BOECK 2 2

Tom DILLEN 2 2

Michel DEKEYSER 1 1

Albert DE MUNTER 0 0

Jij ? 0 0
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�
1. Ik ben een politieke partij die zondag bij de gemeenteraadsverkiezingen op 1 staat maar of ik nog op 1 

zal staan op het einde van de dag blijft afwachten. In grootsteden als Oostende, Brugge en Hasselt was 
ik de afgelopen periode aan de macht. Wie ben ik? 

2. Ik ben een Vlaamse stad. En voor het eerst sinds 1995 zullen we maandag een nieuwe burgemeester 
hebben. Onze burgemeester, afkomstig van de partij van vraag 1.  is op 80jarige leeftijd namelijk niet 
meer herverkiesbaar. Hij kan op de Grote Markt een pintje gaan drinken. Over ons profvoetbalploeg gaan 
we zwijgen want na de resultaten van de afgelopen weken staan we op een 8ste plaats? Wie ben ik? 

3. Ik ben een spelprogramma gepresenteerd door Walter Capiau waarbij er bordjes werden om gedraaid 
maar aan geen raad werd gedraaid. Het publiek gaf vaak hun mening door de duim omhoog of omlaag te 
houden. Wie ben Ik? 

4. Ik ben een ex-speler van Anderlecht maar Anderlecht verlaten was de beste keuze die ik maakte en gaat 
mijn carrière de hoogte is. Zo werd ik onlangs Wereldkampioen. Wie ben ik? 

5. Wie mij alle dagen nodig heeft, heeft het wel gemerkt. Ik ben duurder dan ooit. En sinds kort kan je 
vinden onder de naam B7 en B10. Vele mensen willen dan ook van mij af en zoeken alternatieven zoals 
H2, E5 of E10. Wie ben ik?

�

1. Tijdens een strafschoppenserie stuit de bal uit een strafschop via de lat vóór de doellijn op de 
grond en gaat dan alsnog in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

 
A. Doelpunt	a+euren	en	de	strafschop	laten	overnemen,	want	de	strafschop	is	niet	rechtstreeks	in	het	doel	

geschoten.		
B. Doelpunt	a+euren	en	de	strafschop	laten	overnemen,	want	de	strafschop	hee:	zijn	uitwerking	gehad	op	

het	moment	dat	de	bal	tegen	de	lat	komt.		
C. Doelpunt	a+euren	en	de	strafschop	laten	overnemen,	want	de	strafschop	hee:	zijn	uitwerking	gehad	op	

het	moment	dat	de	bal	vóór	de	doellijn	op	de	grond	komt.		
D. Doelpunt.  

2. Speler	A	schiet	op	het	doel	van	de	tegenpar2j.	Op	dat	moment	staat	een	medespeler	van	hem	buitenspel,	maar	
volgens	de	scheidsrechter	niet	stra:aar.	Hij	laat	dan	ook	doorspelen.	De	ingeschoten	bal	stuit	echter	via	de	knie	
van	 een	 op	 de	 doellijn	 staande	 verdediger	 voor	 de	 voeten	 van	 deze	 buitenspel	 staande	 medespeler,	 die	
vervolgens	scoort.	Wat	beslist	de	scheidsrechter?

wie ben ik quiz 
oplossing op pagina 18

reglementenquiz 
oplossing op pagina 18
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A. Hij	gee:	een	indirecte	vrije	schop	wegens	buitenspel	op	de	plaats	waar	de	buitenspel	staande	speler	de	

bal	in	het	doel	schoot.		
B. Hij	gee:	een	indirecte	vrije	schop	wegens	buitenspel	op	de	plaats	waar	de	medespeler	de	bal	ontving.		
C. Hij	keurt	het	doelpunt	goed	en	laat	herva@en	met	een	a:rap	na	geldig	doelpunt.		
D. Hij	keurt	het	doelpunt	af	en	laat	herva@en	met	een	doelschop.

3. Er	moet	een	strafschop	worden	genomen.	Op	het	moment	dat	de	bal	wordt	getrapt	is	de	doelverdediger	al	enkele	
meters	naar	voren	gestapt	en	de	bal	verdwijnt	onder	hem	door	in	het	doel.	Wat	moet	de	scheidsrechter	beslissen? 
 

A. Doelpunt.		
B. Doelschop.		
C. De	doelverdediger	een	gele	kaart	tonen	en	de	strafschop	over	laten	nemen.		
D. De	doelverdediger	een	gele	kaart	tonen	en	een	indirecte	vrije	schop	toekennen	aan	de	aanvallende	parAj	

op	de	lijn	van	het	doelgebied,	die	evenwijdig	loopt	aan	de	doellijn.

5. Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan 
buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt 
deze speler weer het speelveld inlopen om te voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn 
handen in het spel kan brengen. De scheidsrechter moet nu:

A. Door laten spelen. 
B. De	 aanvaller	 een	 waarschuwing	 geven	 voor	 het	 zonder	 toestemming	 betreden	 van	 het	 speelveld	 en	

bestraffen	met	een	directe	vrije	schop	op	de	plaats	waar	hij	ingreep	in	het	spel		
C. Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij en de aanvaller een 

waarschuwing geven. 
D. De aanvaller alsnog bestraffen met een indirecte vrije schop wegens buitenspel en de aanvaller 

een waarschuwing geven.

5. De spits van partij A ontvangt de bal rechtstreeks uit een doelschop van zijn partij. Hij heeft alleen 
nog de doelverdediger van partij B voor zich. Als hij op het doel schiet, laat hij de doelverdediger 
kansloos en scoort. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?

A. Indirecte vrije schop wegens buitenspel. 
B. Indirecte vrije schop wegens onsportief gedrag van de doelverdediger. 
C. A:rap	na	geldig	doelpunt.		
D. Scheidsrechtersbal.

�
Koninklijk Leuvens Scheidsrechtersverbond

nodigt je uit op hun mosselfestijn  
 

Zaterdag 5 november 2016 tussen 12 - 15 uur en 17 - 22 uur
Zondag 6 november 2016 tussen 11:30 - 14 uur 

  
place 2 be:  

Oude kantine Hoger op Bierbeek

UITNODIGING MOSSELFESTIJN KLSV
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�
Onze scheidsrechtersvereniging organiseert elk jaar tal van activiteiten voor haar leden, denken we maar o.a. aan de bowling, 
nieuwjaarsreceptie, de winterwandeling, gastsprekers. Om deze activiteiten voor onze leden betaalbaar te houden organiseert het 
bestuur van onze vriendenkring allerlei acties om deze activiteiten financieel te ondersteunen. Daarom organiseren wij zoals vorig 
jaar onze grote wafel en truffel verkoop. Lekkere vanille, chocolade of boterwafeltjes of heerlijke truffels, wie lust dit niet. Je vindt 
zeker wel een paar familieleden, vrienden of collega’s op het werk die maar al te graag een paar dozen van deze lekkernijen van 
je willen kopen om onze vriendenkring te steunen.   
Vanaf vandaag kan je al beginnen met verkopen ! De levering is voorzien op vrijdag 11 januari 2019 tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie. Je kan je bestellingen via onderstaand strookje doorgeven op een van de volgende vergaderingen ten laatste, 
samen met de betaling, tot maandag 7 januari 2019.  
Je kan je bestelling ook doormailen via info@nwb.be of eenvoudig online bestellen via onze webshop www.nwb.be Je betaling kan 
je overschrijven op rekening nr. BE65 4373 1408 2196 met vermelding : wafelverkoop + uw naam (verkoper). 

  

Voornaam & naam:  .....................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon of gsm:  .............................................................................................................................................................................................................

WAFEL & TRUFFELVERKOOP 2018-2019

�
Onze scheidsrechtersvereniging organiseert elk jaar tal van activiteiten voor haar leden, denken we maar o.a. aan de 
bowling, nieuwjaarsreceptie, de winterwandeling, gastsprekers. Om deze activiteiten voor onze leden betaalbaar te houden 
organiseert het bestuur van onze vriendenkring allerlei acties om deze activiteiten financieel te ondersteunen. Daarom 
organiseren wij zoals vorig jaar onze grote wafel en truffel verkoop. Lekkere vanille, chocolade of boterwafeltjes of 
heerlijke truffels, wie lust dit niet. Je vindt zeker wel een paar familieleden, vrienden of collega’s op het werk die maar al te 
graag een paar dozen van deze lekkernijen van je willen kopen om onze vriendenkring te steunen.  

Vanaf vandaag kan je al beginnen met verkopen ! De levering is voorzien op vrijdag 8 januari 2016 tijdens onze 
nieuwjaarsreceptie. Je kan je bestellingen via onderstaand strookje doorgeven op een van de volgende vergaderingen ten 
laatste, samen met de betaling, tot maandag 4 januari 2016.  

Je kan je bestelling ook doormailen via wafels@nwb.be of  eenvoudig online bestellen via onze webshop www.nwb.be  Je 
betaling kan je overschrijven op rekening nr. BE65 4373 1408 2196 met vermelding : wafelverkoop + uw naam 
(verkoper). 

WAFEL & TRUFFELVERKOOP 2015

�
info@nwb.be - www.nwb.be

VOORNAAM/NAAM:...................................................

ADRES:.......................................................................

GSM:...........................................................................

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

1. D
2. B
3. A
4. B
5. C

ACTUALITEITSQUIZ
1. SPA
2. LEUVEN
3. HOGER LAGER
4. REMCO EVENEPOEL
5. DIESEL

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.

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

02.11.2018 - Gilbert VERLEYSEN (70)
12.11.2018 - Marcel MORIAU (85)

22.11.2018 - Joos LIVIO (39)
23.11.2018 - Luc REMS (61)

26.11.2018 - Réne VAN HEMELRIJCK (61)
30.11.2018 - Lisette SPELTENS (65)
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