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PRETTIGE 
FEESTDAGEN !



�

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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Als we op de bestuursvergadering al over de planning van de nieuwjaarsreceptie bezig zijn, weet je dat het einde van 
het jaar er aan komt.  

December, eerst is het de beurt aan Sinterklaas, een kinderfeest waar tegenwoordig, en gelukkig nog niet zo erg in 
België maar bij onze noorderburen, volwassenen, voor- en tegenstanders van “zwarte piet” mekaar naar de keel 
grijpen.  

Af en toe verschijnt de heilige man met zijn piet(en) op het voetbalveld om de aftrap te geven. Er staat weinig tot 
bijna niets over de Sint in het reglementenboekje, toch geven wij onze scheidsrechters de wijze raad mee van een 
doelpunt gescoord, zelfs eventueel vanuit buitenspel of met de hand, door sinterklaas nooit af te keuren. Het zou 
anders wel eens kunnen gebeuren dat de Sint, die waar alle brave scheidsrechters weet wonen, jouw schoorsteen 
links laat liggen en dat je je voetbalschoentje, ’s morgens, 6 december, leeg terugvindt. 😊  

Voor de kerstdagen hebben we nog onze jaarlijkse bowling bij Wima te Schelle, op 14 december. We starten met 
bowlen om 19.00 uur om daarna van een overheerlijk buffet te genieten. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij, dus 
inschrijven maar. 

Ook voor onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari 2019 vragen we jullie van in te schrijven. We proberen elke 
jaar om het nieuwe jaar op een leuke en feestelijke manier te verwelkomen, maar organisatorisch is het voor ons 
gemakkelijk te werken als we weten met hoeveel we ongeveer zullen zijn. 

Op deze nieuwjaarsreceptie worden ook de leveringen van wafels en truffels verdeeld. U kan nog steeds uw bestelling 
doorgeven tot 7 januari 2019. 

Wij wensen u en uw familie, vrienden en aan alle scheidsrechters prettige kerst- en leuke feestdagen tegemoet; 
Tot binnenkort,  

Geert De Breucker 
Voorzitter@nwb.be 

Het einde is in zicht
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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 - 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
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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

�

Wij verwelkomen via deze weg ons 63ste NWB-lid, Ali LAGHMICH SBAI. Wij hopen hem 
vaak te mogen zien tijdens onze activiteiten want hoe meer zielen, hoe meer vreugd !

�

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.

LIDGELD
SEIZOEN 2018 - 2019

WELKOM

KANDIDAAT BESTUURSLEDEN
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Scheidsrechter Björn Kuipers heeft na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord een 
nieuw telefoonnummer moeten nemen. De arbiter gaf Jeremiah St. Juste al vroeg in 
de wedstrijd een directe rode kaart na een harde charge op Ajacied Nicolás 
Tagliafico. Fans van Feyenoord waren boos en het duurde niet lang voordat het 
telefoonnummer van Kuipers op sociale media werd gedeeld. Hij kreeg in korte tijd 
2.500 berichten en was in tientallen groepen toegevoegd.

In de auto naar huis in Twente draaide Kuipers zijn telefoon maar om, want zijn zoontje 
van 8 jaar oud zat naast hem. Kuipers’ voicemail stond vol met berichten en hij kreeg 
meerdere verzoeken om op Facetime te verschijnen. “Want Kuipers had de Klassieker 
verpest met een rode kaart voor St. Juste na ruim vijf minuten”, reageert Kuipers in een 
interview met de Volkskrant. “Ik heb me nooit onveilig gevoeld, maar je kunt je voorstellen 
wat er gebeurt als je nummer terechtkomt bij de harde kern van Feyenoord”, reageert 
Kuipers. De scheidsrechter heeft inmiddels een nieuw telefoonnummer en de politie van 
Rotterdam doet onderzoek naar wie het telefoonnummer lekte.

Kuipers kreeg het verwijt dat hij Jens Toornstra na een overtreding op Frenkie de Jong na 
twee minuten spelen geen rode kaart gaf. Ook de videoscheidsrechter greep niet in. “Als ik 
direct rood had gegeven na twee minuten, kill ik de wedstrijd meteen. En wat had de VAR 
gedaan? Was het honderd procent foutief als ik rood had gegeven aan Toornstra? Nee. 
Was geel honderd procent fout? Ook nee. De VAR greep niet in na mijn gele kaart. Danny 
Makkelie steunde mij bij deze beslissing. Het is belangrijk dat iedereen goed weet 
wanneer de VAR ingrijpt. Als je die overtreding van Toornstra in slow motion ziet, is het 
rood. Bij normale snelheid is het wat ongelukkig. Toornstra trekt zijn been terug en drukt 
de noppen niet echt in het been. Hij schrok zelf ook een beetje. Daarom greep Makkelie 
niet in na die gele kaart.”

“De boeman zijn, is ook ons vak”, legt de 45-jarige Kuipers uit. “We kunnen niet voor 
iedereen de juiste beslissing nemen. Toch is het vak nog leuk. Geweldig zelfs.” Met stress 
heeft de arbiter niet meer te maken. Dat was in het begin wel anders, vertelt hij. In 2002 
was Telstar - FC Eindhoven zijn eerste wedstrijd in het betaalde voetbal. “Ik was enorm 
zenuwachtig. Na de warming-up ging ik naar binnen om over te geven van spanning. Het 
ging slecht. Het belangrijkste was vertrouwen, geloof in mezelf. Dat was niet stabiel. Ik ben 
afgemaakt in het begin.”

Telefoon Björn Kuipers stond na 
Klassieker vol met 2.500 berichten
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https://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=44867
https://www.voetbalzone.nl/club.asp?uid=1
https://www.voetbalzone.nl/club.asp?uid=4
https://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=102599
https://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=102599
https://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=110217
https://www.voetbalzone.nl/speler.asp?uid=404591


�

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 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 oortjes. U kent ze wel van op tv. Onmisbaar voor een topref. Maar ook in de 
lagere reeksen zouden scheidsrechters graag oortjes gebruiken. 

Vandaag is het nog niet toegelaten. Vanaf volgend seizoen mogen refs in het amateur- en 
provinciale voetbal mogelijk wel zo een headset op het hoofd plaatsen. “Ik hoop dat het 
niet verboden blijft, want ik vind het een meerwaarde, ook op ons niveau”, aldus Jeroen 
Janssens uit Beringen, die in eerste provinciale Limburg fluit.

�

Bart Vertenten en Sébastien Delferière werden een maand geleden opgepakt 
omwille van een vermeend aandeel in het onderzoek naar fraude, witwaspraktijken 
en matchfixing in ons land. Ondertussen zijn de twee scheidsrechters weer op vrije 
voeten. Maar zijn ze schuldig of niet?

Plannen om headsets ook in amateur- en 
provinciaal voetbal toe te laten

Sébastien Delferière is erin geluisd
zonder dat hij het zelf besefte
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Aimé Anthuenis geeft er in Sport/Voetbalmagazine zijn mening over. "Wat ik daarvan vind, 
is dat veel mensen al veroordeeld zijn nog voor er uitspraak is in de zaak. Ik heb ook grote 
twijfels of het nodig is om hen zo lang vast te houden. ‘Geldstromen’ en ‘wijze van 
betalen’… dat is van alle tijden, hé.”

"Ik vraag mij ook af: is het omdat het mensen met naam in de sport zijn dat het onderzoek 
niet discreet gebeurt? Blijkbaar beseffen ze niet welk leed het bij die mensen en hun 
naasten veroorzaakt. Matchfixing is uiteraard iets anders. Vertenten en Delferière zijn onze 
beste refs.”

"Is Delferière erin geluisd?"
Anthuenis gelooft zelfs dat Delferière er werd in geluisd. "Delferière is absoluut een topper 
van wie ik hoor dat hij meer traint dan sommige spelers. Zolang ik niet weet wat er precies 
is gebeurd, denk ik: is hij erin geluisd zonder dat hij het zelf besefte? Want dat kan 
perfect."

!  
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

�
Lutz Michaël Fröhlich, dat zal bij vele voetbalkenners niet onmiddellijk een belletje 
doen rinkelen. Fröhlich is de baas van de Duitse scheidsrechtersbond, en komt met 
een ingrijpend idee rond penalty's. Een idee dat oorspronkelijk van de IFAB 
(International Football Association Board) komt.

MENTAL COACHING

Binnenkort geen penaltyrebounds meer?
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De Duitser steunt het initiatief om rebounds na het trappen van een penalty te schrappen. 
Dat zou volgens Fröhlich een pak makkelijker zijn voor de scheidsrechters. Hij wil de hele 
heisa veel simpeler maken. "Doelpunt, hoekschop of doeltrap", aldus Fröhlich in Het 
Nieuwsblad. 

Er bestaat dan wel nog discussie over het feit wanneer een bal van de paal of lat 
terugkomt. Moet dat op dezelfde manier geïnterpreteerd worden als een redding van de 
doelman? Een andere vraag is: wie mag de rebound niet nemen? Enkel de man die de 
strafschop neemt, of ook al de andere spelers niet? Genoeg voer voor discussie in de 
nabije toekomst. 

�

�

Iedere scheidsrechter kent minstens twee zones van een terrein. Dan heb ik het over 
de neutrale zone en de technische zone. Maar wist je dat er volgens het 
bondsreglement ook nog drie andere zones zijn van een terrein. Naast de neutrale 
zone en de technische zone heb je ook nog de beschermingszone, de plaats voor 
wisselspelers en de plaats voor persfotografen.

1. DE NEUTRALE ZONE (bron: Aanvullingen bij “de regels van het voetbalspel” 2018/2019)

• Er moet een afrastering staan op minstens 3 meter van de uiterste grenslijn van het 
eigenlijke speelveld. De aldus ontstane strook van minimum 3 meter wordt neutrale zone 
genoemd. 

SPECIALE ZONES VAN EEN TERREIN
door scheids.be
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• Voor speelvelden van clubs van het recreatief voetbal, en in het gewestelijk jeugdvoetbal is 
deze afstand anderhalve meter. Deze afwijking geldt niet voor speelvelden die aangelegd 
worden na 1 juli 2018.  

• De afrastering moet minstens één meter hoog zijn (een afwijking van 15 cm naar beneden is 
toegelaten). Het publiek moet zich achter deze afrastering bevinden. Waar geen afsluiting 
staat of waar ze niet doeltreffend is, mag geen publiek staan. 

• Elke hindernis op minder dan 3 meter van de buitenste lijnen van het speelveld is verboden.  

• Uitzondering: “Goal get ups” mogen geplaatst worden op ten minste 1 meter van het doelnet 
en op dezelfde afstand van de doellijn als de diepte van het doelnet op voorwaarde dat zij 
qua vorm en samenstelling geen gevaar opleveren voor spelers en officials en door de KBVB 
werden goedgekeurd.

• De terreinafgevaardigde (witte band), de afgevaardigde van de bezoekende ploeg (nationale 
kleuren band), de terreincommissarissen, de officiële instantie (paarse band), politie, 
veiligheidsverantwoordelijken van beide ploegen, stewards en hulpdiensten mogen zich vrij 
verplaatsen in de neutrale zone

2. DE BESCHERMINGSZONE (bron: Art B1210 Bondsreglement)

• Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, deze van de provinciale 
vrouwenploegen uitgezonderd, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de 
bezoekende spelers verzekerd te worden door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het 
eigenlijke speelveld, van een ruimte van minstens 3 meter breedte, derwijze dat het publiek 
er geen toegang toe heeft. Dit gebied mag minder breed zijn indien het de scheidsrechter en 
de spelers afdoende beschermt, bij voorbeeld wanneer het uit een overdekte gang bestaat. 

• Deze beschermingszone is niet verplichtend voor de andere speelvelden, doch de 
thuisspelende club dient de nodige schikkingen te treffen teneinde de scheidsrechter, de 
spelers en de officiëlen de mogelijkheid te geven zich zonder gevaar naar hun kleedkamer te 
begeven. 

• Wat betreft de draagwijdte van de schorsingen (verbod neutrale zone), wordt dit gebied ook 
beschouwd als neutrale zone. 

3. DE PLAATS VOOR WISSELSPELERS (bron: Art B1210 Bondsreglement) 

• Enkel op de terreinen, waarop wedstrijden van eerste ploegen worden gespeeld, moeten de 
plaatsen van de wisselspelers, de technische en de medische staf van beide ploegen zich 
bevinden in de onmiddellijke nabijheid van de middenlijn van het speelveld. De inrichting van 
deze plaatsen dient dezelfde te zijn voor beide ploegen. Zij moeten minimum 5 meter van 
elkaar gescheiden zijn.  

• Voor clubs in het recreatief voetbal zijn er geen verplichtingen met betrekking tot de plaatsen 
voor wisselspelers. 

• Indien materieel gezien onmogelijk, vast te stellen bij de periodieke terreinkeuring, mogen 
deze plaatsen zich ook elders rond het terrein bevinden. 

4. DE TECHNISCHE ZONE (bron: regels van het voetbalspel & Aanvullingen bij “de regels van het voetbalspel” 
2018/2019)

• De technische zone is verplicht voor alle wedstrijden. 11
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• Op de speelvelden met een dug-out, mag de technische zone zich zijdelings over een lengte 
van één meter uitstrekken langs weerszijden van de dug-out en langs voor tot op één meter 
van de zijlijn.  

• Voor clubs in het recreatief voetbal zijn er geen verplichtingen met betrekking voor de 
plaatsen voor wisselspelers.  

• Op speelvelden zonder dug-out strekt de technische zone zich uit langs weerskanten van de 
middenlijn, afzonderlijk voor elke ploeg, over een maximale lengte van vijf meter en tot op 
één meter van de zijlijn langs de voorkant.  

• Indien er geen technische zone werd afgebakend, moet er toch gespeeld worden en: 
moet de scheidsrechter deze inbreuk noteren op het wedstrijdblad in de rubriek 
opmerkingen. 
worden technische en medische staf niet toegelaten in de neutrale zone. 

• het aantal personen die in de technische zone mogen komen staat beschreven in de 
competitiereglementen  

• de personen in de technische zone: 
zijn bekend vóór het begin van de wedstrijd overeenkomstig met de 
competitiereglementen 
moeten zich op een verantwoorde manier gedragen
moeten in de afgebakende zone blijven, met uitzondering wanneer de  verzorger/
dokter het veld mag betreden, na toelating gekregen te hebben van de scheidsrechter, 
om naar een geblesseerde speler te gaan  

• slechts één persoon tegelijk is gemachtigd voor het overbrengen van tactische instructies 
vanuit de technische zone. 

• De leden van de medische- en technische staf moeten in technische zone blijven, behalve 
de wisselspelers die zich opwarmen. Bij wedstrijden van het recreatief voetbal moet de 
technische staf zich niet in de technische zone bevinden.  

Rookverbod in de technische zone 
• Overtreding van het rookverbod door een wisselspeler of gewisselde speler 

gele kaart wegens onsportief gedrag en rode kaart bij recidive.  

• Overtreding van het rookverbod door een andere persoon 
betrokkene wordt verzocht te stoppen met roken  

bij weigering of bij recidive wordt hij verzocht de technische zone te verlaten. De 
scheidsrechter noteert deze verwijdering op het wedstrijdblad in de rubriek 
opmerkingen.  

5. DE PLAATS VOOR PERSFOTOGRAFEN (bron: Aanvullingen bij “de regels van het voetbalspel” 2018/2019)
 

• Fotografen, pers-en televisieploegen mogen in de neutrale zone, maar buiten een zone van 
3 meter vanaf de buitenlijn van het speelveld: 

Over de breedte van het speelveld 
Over de lengte van het speelveld, langs de kant waar geen assistent-scheidsrechter 
optreedt

12
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�
Verslag van de Algemene vergadering van de feitelijke vereniging scheidsrechters-
kring Noord-West Brabant (NWB) gehouden in het clublokaal café/zaal 't Wit Paard, 
Lierput 3 te 1730 ASSE (KOBBEGEM) op 9 november 2018 om 20:00 uur.

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

Aanwezige leden regionale opleiders BAVB: 
Michel DE KEYSER 

Aanwezige leden Nationale opleiders Amateurvoetbal : 
Koen DE LANGE

Aanwezige leden: 
Albert DE MUNTER, Eric VAN DER STAPPEN, Frank BARRO, Tim PALMANS, Joeri VAN 
DER STAPPEN, Kevin DESMET en Yannick DEKENS

Verontschuldigd: 
Andre ARIJS, Bianca VERBELEN, Carla DE BOECK, Dirk GILON, Paul DESMET, Robert 
MAERTEN, Tom DE BACKER, Luc REMS, Matthias VERSTRAETE en Wesli DE 
CREMER.

De Algemene vergadering wordt voorgezeten door Geert DE BREUCKER, voorzitter NWB

Agendapunten:
• Het mandaat van de bestuursleden loopt over een termijn van twee jaar. Elk uittredend lid is 

herkiesbaar en zijn kandidatuur wordt ambtshalve opnieuw voorgedragen. (Art 12 statuten). 
Uittredende bestuursleden zijn de schatbewaarder Indés DESMET en de voorzitter Geert DE 
BREUCKER.

• De helft van de raad van bestuur wordt ieder jaar herkozen op de “jaarvergadering” van 
november, waarop minstens de helft der leden aanwezig moet zijn. Indien de vergadering 
onvoldoende in aantal is, wordt de verkiezing verdaagd tot de gewone ledenvergadering van 
de maand december. Tijdens deze vergadering zal onafgezien het aantal aanwezige leden de 
verkiezing doorgaan (Art 13 statuten). We hebben momenteel 62 leden. Tijdens de algemene 
vergadering zijn er 15 leden aanwezig. Er werd geen enkele volmacht verleend (kenbaar 
gemaakt tijdens de vergadering). Gelet op het feit dat er een onvoldoende aantal leden 
aanwezig is wordt de verkiezing verdaagd tot de gewone ledenvergadering van de maand 
december. Kandidaat bestuurslid Kevin DESMET wordt door het bestuur alvast aangesteld als 
referee coördinator van de vriendenkring. 

VERSLAG
ALGEMENE VERGADERING 09.11.2018
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• Elk lid dat tijdens het vorige seizoen minstens de helft van de vergaderingen bijwoonde en zijn 
bijdrage van het nieuwe seizoen betaalde heeft stemrecht. De nieuwe leden dienen minstens 
zes maanden aangesloten en in regel te zijn met hun bijdrage voor het nieuwe seizoen om 
stemrecht te hebben. Stemming bij volmacht is toegelaten (Art 15 statuten)

• De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen binnen de zes 
maand volgend op het afsluiten van het boekjaar. (Art 27 statuten).

• De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en is uitsluitend bevoegd 
voor o.a. de verkiezing van de bestuursleden en de goedkeuring van de jaarrekening (Art 29 
statuten). Het financieel overzicht opgemaakt door onze schatbewaarder Indés DESMET werd 
door het bestuur goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 23.10.2018 en vervolgens 
op 09.11.2018 voorafgaande de algemene vergadering door drie niet bestuursleden, zijnde 
Michel DE KEYSER, Kevin DESMET en Hendrik DEWAEL nagekeken en eveneens 
goedgekeurd. 

• De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij 
ontstentenis  door de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur (Art 30 
statuten). 

De Algemene vergadering afgesloten op 9 november 2018 om 20:45 uur.

�

�

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 9 november 2018 om 20:45 uur. 

Agendapunten:
• reglementen- en actualiteitsquiz
• pronostiek

pauze

• Freixenet BINGO
• Winnaars fles FREIXENET: Marc DE BOECK, Chantal DEGHELDERE, Yannick DEKENS (2x), 

Monja VAN WAEREBEEK en Hendrik DE WAEL.
• Winnaar 1 gratis deelname BOWLING: Monja VAN WAEREBEEK

De ledenvergadering werd afgesloten op 9 november 2018 om 23:00 uur

VERSLAG
LEDENVERGADERING 09.11.2018
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PRONOSTIEK 2018/2019

OKT NOV JAN FEB MAA APR MEI TOT

Michel DEKEYSER 2 10 12

Koen DE LANGE 8 3 11

Hendrik DE WAEL 4 5 9

Marc DE BOECK 4 5 9

René VAN HEMELRIJCK 8 0 8

Hans SCHEPENS 4 4 8

Indès DESMET 6 0 6

Kevin DESMET 3 3 6

Frank BARRO 0 6 6

Geert DE BREUCKER 3 2 5

Albert DE MUNTER 2 3 5

Yannick DEKENS 0 5 5

Bart BLOM 4 0 4

Tom DILLEN 4 0 4

Jean HEMMERECHTS 0 4 4

Leslie SAMMELS 3 0 3

Lisette SPELTENS 0 3 3

Monja VAN WAEREBEEK 0 0 0

Chantal DEGHELDER 0 0 0

15

Achter elke traan van verdriet
zit een glimlach van herinneringen

Op 11 november 2018 overleed Julien 
HEMMERECHTS, echtgenoot van Marie VAN 
BENEDEN en vader van onze ondervoorzitter 
Jean HEMMERECHTS.
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1. De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat hij zag dat een verdediger het speelveld verliet en 1 van de 
wisselspelers van de tegenpartij (die aan het warmlopen waren) in het gezicht spuwde. De scheidsrechter 
toont de verdediger een rode kaart en…

A. Hervat het spel met een scheidsrechtersbal nabij de zijlijn. 
B. Laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij nabij de zijlijn. 
C. Laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn het dichtst bij de plaats 

waar de overtreding plaatsvond 
2. Tijdens het spel ziet de scheidsrechter dat een wisselspeler vanuit de dug-out spuwt naar de lijnrechter. Wat 

moet de scheidsrechter beslissen nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken? 

A. Hij toont de wisselspeler de rode kaart en en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de zijlijn, zo dicht 
mogelijk bij de plaats van de overtreding. 

B. Hij toont de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op 
de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak. 

C. Hij toont de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn, zo dicht 
mogelijk bij de plaats van de overtreding. 

3. Een wisselspeler loopt zich warm achter zijn eigen doellijn. Op het moment dat de bal in het doel dreigt te 
gaan, loopt hij het veld in en slaat hij de bal met zijn handen uit het doel. Op deze wijze voorkomt hij dat er 
gescoord wordt door de tegenpartij. Wat beslist de scheidsrechter? 

A. Hij fluit af, toont de wisselspeler de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt en hervat het spel met 
een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied het dichtst bij de plaats van de overtreding. 

B. Hij fluit af, toont de wisselspeler eerst de gele kaart voor het zonder toestemming betreden van het speelveld 
en vervolgens de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt hervat het spel met een strafschop. 

C. Hij fluit af, toont de wisselspeler de rode kaart voor het voorkomen van een doelpunt en hervat het spel met 
een strafschop. 

4. Tijdens de wedstrijd houdt een wisselspeler de bal tegen, die anders vanuit het speelveld over de zijlijn zou 
zijn gegaan. De scheidsrechter fluit en toont de wisselspeler de gele kaart. Hoe moet de scheidsrechter nu 
het spel hervatten? 

A. Met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij 

B. Met een inworp voor de verdedigende partij. 

C. Met een directe vrije schop voor de tegenpartij. 

D. Met een scheidsrechtersbal.

5. In de rust wisselt ploeg A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de scheidsrechter gemeld. Als de 
ploegen klaar staan voor de aftrap, beledigt de wisselspeler van A, die dus net het speelveld ingekomen is, 
de assistent-scheidsrechter. Deze speler wordt direct weggestuurd door het tonen van de rode kaart. Mag de 
wisselspeler worden vervangen als ploeg A nog niet alle wisselspelers heeft verbruikt? 

A. Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd; niet bij het begin van de tweede helft. b. Dat zou wel mogen als 
de belediging buiten het speelveld had plaatsgevonden; in deze situatie niet. 

B. Dat mag, het spel is nog niet hervat; de wissel is nog niet onherroepelijk. 

C. Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld 

reglementenquiz 
oplossing op pagina 18
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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. C
2. C
3. C
4. C
5. B

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

NWB CARPOOL
MEER INFORMATIE VOLGT
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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

03.12.2018 - Sam VAN BUGGENHOUT (23)
06.12.2018 - Hedwig DE PETTER (58)

16.12.2018 - Robbe PEETERS (18)
18.12.2018 - Lawrence VISSER (29)
21.12.2018 - Nicolas LAFORGE (32)

21.12.2018 - Jim CREMERS (42)
31.12.2018 - Luc LONNOY (57)
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