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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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14.02.2019 - Joeri VANDEVELDE (48)
17.02.2019 - Michel DEKEYSER (65)

21.02.2019 - Frank BARRO (52)
22.02.2019 - Chantal DEGHELDERE (59)

WWW.NWB.BE



  

Tot nu toe bleven we dit seizoen van vriestemperaturen, sneeuw en bevroren velden gespaard, maar 
plotseling verscheen hij daar uit het niets, de winter. De eerste algemene afgelasting voor jeugd- en 
reservenwedstrijden zijn een feit. Vroeger moest je dat gaan opzoeken in de krant of naar de radio 
luisteren, gelukkig is er tegenwoordig zoiets als het internet waar je alle informatie terugvindt. Niet leuk voor 
spelers en scheidsrechters als je je zinnen gezet had op een leuk matchke van’t weekend en je planning 
door elkaar haalt. Sedert enkele jaren kunnen nu ook de clubs onderling beslissen om een wedstrijd uit te 
stellen. Het is dus steeds belangrijk dat je als scheidsrechter nog eens te kijken op je Kick-off voor je naar 
de wedstrijd vertrekt.  

Heel wat volk op onze nieuwjaarsreceptie, waar we met de nodige natjes en hapjes het nieuwe jaar goed 
inzette. Proficiat ook aan Suzanne en Michel, de winnaars van onze bowling in december.  

Op onze volgende ledenvergadering vrijdag 8 februari 2019 verwelkomen we dhr Luc Rems, voorzitter van 
het Bureau Arbitrage Vlaams Brabant, dhr. Luc Rems, als gastspreker op onze ledenvergadering. Hij zal het 
ondermeer hebben over zijn eigen carrière als scheidsrechter, zijn bevindingen aan het hoofd van een 
nieuwe ploeg vanaf dit seizoen en de toekomst ervan. 

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. 

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 2019 gaat ons eetfestijn te Eppegem door, als u uw steentje wil 
bijdragen en ons een handje wil komen helpen, aarzel niet om ons te contacteren. 

Wij hopen u massaal te mogen begroeten op onze eerstvolgende activiteiten. 

Geert DE BREUCKER - voorzitter NWB 

VOORWOORD
VOORWOORD
VOORWOORD
VOORWOORD
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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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�
De voormalige trainer van Anderlecht en Kopenhagen oefent twee nieuwe functies 
binnen de Pro League uit.

Sinds 1 januari maakt Ariël Jacobs deel uit van de Pro League-commissie die toeziet op 
het respect voor scheidsrechters. "Veel mensen zijn beginnen beseffen dat het gedrag van 
sommige trainers schade brengt aan ons voetbal", legt de ex-trainer van La Louvière uit.

"Zulke zaken worden streng bestraft in Engeland. Dat is iets waar we bij ons toch te licht 
over gaan. Daarnaast zijn er sinds het intreden van de VAR alleen maar discussies 
bijgekomen. Het emotionele aspect is tijdens de matchen erg sterk en erg aanwezig. De 
angst om te verliezen, de stress, de woede, etc. Dat verhit de gemoederen en dat neemt 
een trainer mee. We moeten voetbal in een zo positief mogelijk daglicht plaatsen en het 
goede voorbeeld geven aan jong en oud", voegt Jacobs daaraan toe.

Op voordragen de CEO van de Pro League werd hij dinsdag 15 januari door de Raad van 
Bestuur benoemd tot nieuw hoofd van de commissie 'Youth'.

Dit orgaan brengt de verantwoordelijken van de jeugdopleidingen van alle Belgische 
professionele clubs bij elkaar. "Pierre François contacteerde me om te weten of zoiets me 
interesseerde. In functie daarvan zal ik regelmatig samenkomen met de opleidingshoofden 
van de clubs binnen de Pro League. Voor mij is dat terugkeren naar iets dat me nauw een 
het hart ligt. Opleiding is essentieel voor ons voetbal en de betrekking is bovendien 
gerelateerd met één die ik ook in het buitenland uitoefen", besluit Jacobs.

Ariël JACOBS moet toezien op het 
respect voor scheidsrechters
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https://www.voetbalkrant.com/nl/spelers/jacobs-ariel
https://www.voetbalkrant.com/nl/spelers/jacobs-ariel


�

Wijzigingen zijn steeds mogelijk bezoek onze website www.nwb.be
voor eventuele aanpassingen en gedetailleerde informatie.

�
Dat de gewezen Engelse topref David Elleray de Belgische arbitrage uit het slop moet 
halen, was al geweten. Maar in alle stilte werkte de voetbalbond de afgelopen weken ook 
samen met een tweede grote naam uit de arbitrage. De KBVB riep de hulp in van de 
Fransman Bertrand Layec (53). Tussen 2007 en 2010 hoorde hij bij de beste 20 Europese 
scheidsrechters. Hij floot een kwartfinale in de Champions League en een halve finale in 
de Europa League. Nadien ging hij aan de slag bij de Franse voetbalbond, waar hij eind 
2018 vertrok. Voor de UEFA begeleidde hij ook verschillende jonge, talentvolle refs. Het is 
die ervaring die van Layec een interessant profiel maakte voor de bond. Op het einde van 
dit seizoen gaat de Fransman wel aan de slag als scheidsrechtersbaas van de 
Cypriotische voetbalbond.

NWB AGENDA SEIZOEN 
2018-2019

DATUM UUR ACTIVITEIT + INFORMATIE

vrijdag 8 februari 2019 20:00
LEDENVERGADERING
GASTPREKER: Luc REMS - voorzitter BAVB
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

Franse ex-topref
helpt Belgische arbitrage
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KAA Gent won met 1-0 van Anderlecht, maar niet voor iedereen was het voetbal een 
feest. Heel wat fans werden opgepakt vanwege vernielingen. Drie hooligans van FC 
Utrecht raakten zelfs aan kaarten via... Belgische scheidsrechters. Dat weet  Het 
Nieuwsblad.

Belgische refs kunnen gratis tickets krijgen voor wedstrijden uit de Jupiler Pro League, 
maar het is niet de bedoeling dat die doorgegeven worden. "Die tickets zijn strikt 
persoonlijk. Ze mogen zeker niet gebruikt worden om Nederlandse supporters ons stadion 
binnen te loodsen", vertelt Dirk Prins, veiligheidsdirecteur bij KAA Gent. Het gaat voor de 
duidelijkheid niet om refs die fluiten in de hoogste afdeling. 

De refs in kwestie mogen tot de zomer van 2020 geen tickets meer aanvragen in de 
Ghelamco Arena. 

"Ik heb twee van de drie scheidsrechters al aan de lijn gehad en ze begrepen onze 
beslissing. Ze ontkennen wel dat ze wisten waar die tickets voor zouden worden gebruikt", 
geeft Piens nog mee.

!  

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

3 scheidsrechters krijgen
een sanctie van AA GENT

MENTAL COACHING
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https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/862107/kaa-gent-boos-op-eigen-supporters-we-willen-die-mensen-niet-in-ons-stadion-.html


�

Club Brugge verloor met 0-1 van Charleroi. Bij Blauw-Zwart was men lang niet blij 
alle beslissingen van scheidsrechter Alexandre Boucaut. Toch merkt Johan Verbist 
nu op dat ook Charleroi reden tot klagen had.

Bij een 0-1 in de 81e minuut ging Emmanuel Dennis van Club Brugge hard door op het 
scheenbeen van een tackelende Javier Martos. Boucaut liet doorspelen. Daarna werd de 
scheidrechter door de VAR aangeraden om naar de beelden te kijken. Dat deed Boucaut. 
Vervolgens trok de scheidsrechter geel.

Volgens Verbist was die gele kaart niet streng genoeg. Op de website van de KBVB 
reageerde de Coördinator arbitrage van de Belgische voetbalbond op de beslissing van 
Boucaut. 'De bal wordt buiten getrapt en de VAR roept de scheidsrechter naar het scherm. 
Correcte VAR-interventie en een rode kaart had hier moeten volgen', aldus het oordeel 
van Verbist.

Rood voor Club Brugge had gemoeten
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“Ook de videoref  is  een mens. 
En mensen maken fouten.”

https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/861782/commotie-na-club-brugge-charleroi-haal-die-toch-van-het-plein-.html
https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/861782/commotie-na-club-brugge-charleroi-haal-die-toch-van-het-plein-.html
https://www.voetbalprimeur.be/nieuws/861782/commotie-na-club-brugge-charleroi-haal-die-toch-van-het-plein-.html
http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/var-22ste-speeldag-jupiler-pro-league
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De Belgische voetbalbond (KBVB) verwacht het jaar 2018 af te sluiten met een winst 
van minstens acht miljoen euro. Die winst wordt opnieuw geïnvesteerd “in de 
toekomst van het voetbal” en de realisatie van het eerder gecommuniceerde 
elfpuntenplan.

Het WK voetbal en de historische derde plaats van de Rode Duivels heeft de KBVB geen 
windeieren gelegd, want het Uitvoerend Comité schat de winst op om en bij de acht 
miljoen euro. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in het voetbal zelf, zoals bijvoorbeeld 
jeugdopleidingen en arbitrage. “Een belangrijk principe dat unaniem goedgekeurd werd”, 
klinkt het in een persbericht. “Daarmee wordt de nodige budgettaire ruimte gecreëerd voor 
investeringen in de verdere professionalisering van de KBVB en in noodzakelijke projecten 
als arbitrage, de digitalisering van de KBVB, de versterking van onze disciplinaire 
instanties, de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, de omkadering van de 
nationale ploegen en de modernisering van de infrastructuur.”

Ook de budgettering voor het jaar 2019 werd goedgekeurd. De KBVB investeert fors en 
verwacht daarom, in een jaar waarin er geen groot toernooi gepland staat, ongeveer 3,8 
miljoen euro verlies te maken. “De investeringen zijn nodig om van de KBVB een 
professionele, sterke, transparante, onafhankelijke en toekomstgerichte voetbalorganisatie 
te maken”, aldus CEO Peter Bossaert. “2019 staat volledig in het teken van verandering 
en vernieuwing van het Belgische voetbal.”

WK legt voetbalbond geen windeieren
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In juni schatte de KBVB een positief resultaat van 400.000 euro in, maar dat bedrag was 
zonder de inkomsten van het WK in Rusland gerekend.

Bij de voorstelling van het elfpuntenplan voor de transformatie van de KBVB hamerde 
CEO Peter Bossaert op transparantie en ‘good governance’. Het Uitvoerend Comité gaf in 
die context groen licht voor een eerste reeks maatregelen. Zo werden nieuwe statuten en 
een nieuw werkingsreglement ingevoerd. “Dit was een absolute prioriteit in het 
elfpuntenplan van de KBVB en is een zeer belangrijke stap in het toepassen van de regels 
van goed bestuur”, klinkt het.

Bestuursmandaten kunnen voortaan maximaal twee keer hernieuwd worden, zodat de 
maximale duurtijd twaalf jaar bedraagt. Er komt ook een vrouwenquotum voor de raad van 
bestuur, waarin op tien leden een vrouw moet zetelen.

Om belangenconflicten te voorkomen maakt de KBVB verder nog werk van een duidelijke 
splitsing tussen de strategische rol van de raad van bestuur en het operationeel 
management van de KBVB.  De raad van bestuur zal ook verplicht zijn zichzelf te 
evalueren en het werkingsrapport te publiceren op de website van de KBVB. Er komt ook 
extern toezicht op de toepassing van ‘good governance’.

�

�

Scheidsrechters Nathan Verboomen en Bram Van Driessche hebben dinsdagavond 
in het Belgian Football Centre in Tubeke hun FIFA-badge in ontvangst mogen 
nemen. Ze mogen nu internationale wedstrijden fluiten. De semiprofs nemen de 
plaats in van persona non grata Sébastien Delferière en Bart Vertenten.

In totaal kregen zeven Belgische scheidsrechters hun FIFA-badge. Behalve de 
nieuwkomers en Van Driessche waren dat Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik 
Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser. Het Belgische zevental kan door de 

Verboomen en Van Driessche mogen nu 
ook internationale wedstrijden fluiten
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UEFA en de FIFA aangeduid worden voor internationale wedstrijden. De badge is het hele 
jaar 2019 geldig.

Begin november 2018 besliste de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) al om de 
FIFA-badges van Delferière en Vertenten in te trekken. Dat gebeurde op vraag van 
scheidsrechtersbaas Johan Verbist, nadat ze genoemd waren in het fraudeonderzoek in 
het Belgisch voetbal. Delferière was de hoogste geplaatste Belgische ref, in UEFA-
categorie 1. Dat is het niveau net onder de elitegroep. Vertenten bevond zich net als 
Alexandre Boucaut en Jonathan Lardot in groep 2.

Bij de assistent-scheidsrechters zijn er geen wijzigingen. Het zijn nog steeds tien dezelfde 
Belgen die op het internationale forum aan de slag kunnen. Geen veranderingen ook bij 
het futsal en het beach soccer.

Onder de vrouwelijke internationals promoveert Viki De Cremer van assistent naar 
hoofdscheidsrechter. Ze neemt de plaats van Irina Lyussina in. Joline Delcroix is de 
nieuwste FIFA-assistente.

�

Zij kregen hun FIFA-badge:

Hoofdscheidsrechters (mannen): 
Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik 
Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser

Hoofdscheidsrechters (vrouwen):  
Hannelore Onsea, Lois Otte, Viki De Cremer

Assistent-scheidsrechters (mannen):  
Laurent Conotte, Jimmy Cremers, Yves De Neve, Karel De Rocker, Jo De Weirdt, 
Frédéric Godelaine, Florian Lemaire, Kevin Monteny, Thibaud Nijssen, Rien 
Vanyzere

Assistent-scheidsrechters (vrouwen):  
Ella De Vries, Joline Delcroix, Bérengère Pierart, Maria Etienne

Scheidsrechters Futsal (mannen):  
Gerd Bylois, Juan Boelen, Stefan Vrijens, Yasin Alageyik

Scheidsrechters Beach Soccer (mannen):  
Gary Christien, Emmanuel Vocale

Onze FIFA-BADGE houders
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BEOORDELING TACKLES - GEEL OF ROOD ?
door Hoofdopleider BAVB Carla DE BOECK

Beoordeling tackles (geel of rood ?) 
 

Reckless 
(RT = roekeloze tackle) 

- speler gaat in duel voor de bal 

- lage tackle  

- lage intensiteit 

- fysieke integriteit van de 

tegenstrever wordt niet in 

gevaar gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serious foul play 
(SF = ernstig gemeen spel) 

- gebruik van buitensporige 

kracht of geweld wanneer de 

speler in duel gaat voor de bal 

- hoge tackle 

- hoge intensiteit 

- studs gepresenteerd 

- brengt de fysieke integriteit van 

de tegenstrever in gevaar 

 

GEEN VOORDEEL 

Uitzondering : indien er een 

mogelijkheid is tot het scoren 

van een goal. 

 

 

 

 

 

Violent conduct 
(VC = gewelddadig gedrag) 

- gebruik van buitensporige 

kracht of geweld wanneer de 

speler NIET in duel gaat voor de 

bal 

- kan gebeuren op of buiten het 

veld wanneer de bal in het spel 

is of niet 

- een effectieve speler, 

wisselspeler of gewisselde 

speler die zich schuldig maakt 

aan gewelddadig gedrag MOET 

uitgesloten worden 
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BONDSONDERSCHEIDINGEN
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Leslie SAMMELS

Pascal VAN DEN HAUTE
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(assistent) scheidsrechter 55+
• gewoon attest van medische geschiktheid  

(assistent) scheidsrechter 60+
• attest van medische geschiktheid op basis van een inspanningselekto- cardiogram 

met uitzondering van Referee Ambassadors die geen actief scheidsrechter meer zijn.

fysieke proeven
• scheidsrechters die UITGENODIGD worden fysieke proeven af te leggen en die 

medicijnen nemen moeten dit, op eigen initiatief, VOOR de testen melden aan de 
geneesheer van dienst. 

MEDISCHE ATTESTEN

14

Re
fer

ee
s

NIEUW DOCUMENT OMSTANDIGHEIDSVERSLAG

Vlaams-Brabant

Uitslag :

Datum : Afdeling :

Naam Scheidsrechter :

Naam Terreinafgevaardigde (thuisploeg) :

Naam Afgevaardigde bezoekende club :

NAAM, Voornaam : Geboortedatum :

Bondig uitleg over de omstandigheden en feiten : 

Bondig uitleg over de omstandigheden en feiten : 

OMSTANDIGHEIDSVERSLAG

Incidenten

Handtekening Handtekening
Scheidsrechter Assistent-Scheidsrechter 1

Handtekening
Assistent-Scheidsrechter 2

Uitsluiting speler(s)

Wedstrijd tussen :

Naam Assistent 1 :

Naam Assistent 2 :

Het nieuw document “omstandigheidsverslag” 
kan gedownload worden via de website van 
Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant: 

www.bavb.be 
> DOCUMENTEN 
> OMSTANDIGHEIDSVERSLAG



!

PRONOSTIEK 2018/2019
OKT NOV JAN FEB MAA APR MEI TOT

Michel DEKEYSER 2 10 6 18

Marc DE BOECK 4 5 8 17

Tom DILLEN 4 0 12 16

Koen DE LANGE 8 3 5 16

Hendrik DE WAEL 4 5 7 16

Viki DE CREMER 0 0 14 14

Hans SCHEPENS 4 4 6 14

René VAN HEMELRIJCK 8 0 5 13

Bianca VERBELEN 0 0 12 12

Frank BARRO 0 6 5 11

Wesli DE CREMER 0 0 10 10

Rita VAN WEVERBERG 0 0 10 10

Paul DESMET 0 0 10 10

Freddy FERRE 0 0 10 10

Angela VAN AKEN 0 0 10 10

Lisette SPELTENS 0 3 6 9

Kevin DESMET 3 3 3 9

Indès DESMET 6 0 3 9

Albert DE MUNTER 2 3 4 9

Suzanne VANDAMME 0 0 8 8

Jennifer TYTGAT 0 0 8 8

Jean HEMMERECHTS 0 4 3 7

Rita VAN DEN BROECK 0 0 6 6

Yannick DEKENS 0 5 0 5

Tim PALMANS 0 0 5 5

Geert DE BREUCKER 3 2 0 5

Monja VAN WAEREBEEK 0 0 4 4

Chantal DEGHELDER 0 0 4 4

Bart BLOM 4 0 0 4

Leslie SAMMELS 3 0 0 3
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�

�
Wij verwelkomen via deze weg ons 64ste NWB-lid, Kaywan ZAFARI. Wij hopen hem vaak 
te mogen zien tijdens onze activiteiten want hoe meer zielen, hoe meer vreugd !

�

De spelers hebben recht op een rustpauze na de eerste helft.
Deze onderbreking mag niet langer duren dan 15 minuten. Een korte drankpauze is 
toegelaten tijdens de rustperiode in de verlengingen (deze mag niet langer duren dan één 
minuut). In de competitiereglementen moet de duur van de rustpauze na de eerste helft 
opgenomen zijn. De duur van de rustpauze na de eerste helft mag alleen met 
toestemming van de scheidsrechter gewijzigd worden.
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Welkom Kayan ZAFARI

RUSTPAUZE NA DE EERSTE HELFT
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Ieder van de overige spelers mag van plaats wisselen met de doelverdediger, op 
voorwaarde dat: 

de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de plaatsvervanging gebeurt  

de plaatsvervanging gebeurt tijdens een onderbreking van de wedstrijd  

Als een speler van plaats wisselt met de doelverdediger zonder voorafgaande 
toestemming van de scheidsrechter:  

laat de scheidsrechter het spel doorgaan  

waarschuwt de scheidsrechter de betrokken spelers bij de eerstvolgende  
spelonderbreking maar niet indien de wissel plaats vond tijdens de rust (met 
inbegrip van de verlengingen) of de periode tussen het einde van de wedstrijd en 
het begin van de verlengingen of de strafschoppenserie.  

�

Een speler mag geen uitrusting noch iets anders dragen dat gevaarlijk is. 

Alle soorten sieraden (halskettingen, ringen, armbanden, oorringen, lederen bandjes, 
rubberen bandjes, enz.) zijn verboden en moeten uitgedaan worden. Juwelen mogen niet 
met tape bedekt worden. 

De spelers moeten vóór het begin van de wedstrijd gecontroleerd worden en de 
wisselspelers alvorens zij het speelveld betreden. Indien een speler verboden kledij, 
uitrusting of sieraden draagt, moet de scheidsrechter de speler bevelen: 

het betreffende onderdeel te verwijderen  

bij de eerstvolgende spelonderbreking het speelveld te verlaten indien hij niet in 
staat of onwillig is om te gehoorzamen  

Een speler die opzettelijk weigert te gehoorzamen of het verboden onderdeel opnieuw 
draagt, moet gewaarschuwd worden.  

PLAATSVERVANGING DOELVERDEDIGER

VEILIGHEID UITRUSTING VAN DE SPELERS
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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. X
2. X
3. X
4. X
5. X

NWB CARPOOL
MEER INFORMATIE VOLGT
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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 


