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Afmelden van een jeugdwedstrijd 
waarvoor je aangeduid was
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Wegens ziekte, professionele redenen, …

1. Op werkdagen (ma-vr) 9-17u :
 telefoneren naar het provinciaal secretariaat 

2. Weekend (of werkdagen buiten kantooruren): 
mailen naar het provinciaal secretariaat



Afmeldingen van een wedstrijd 
tijdens het weekend 

BRABANT
VRIJDAG (vanaf 16u)

ZATERDAG
ZONDAG

Eerste ploegen - REF Luc REMS
0476/86.82.89

volledig WE

Assistent-ref Luc REMS
0476/86.82.89

volledig WE

Jeugd en Reserven Mailen naar 
els.lejeune@footbel.com

volledig WE



Bij afmelding : (uitzondering)

4

Elke afmelding dient gestaafd te worden met de nodige 
bewijsstukken.

Attesten (ziekte, werkgever, …) dienen per brief of per 
e-mail overgemaakt te worden aan het provinciaal 
secretariaat.



Je vervangt een afwezige ref op een 
wedstrijd 
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Naam van de afwezige scheidsrechter vermelden op 
digitaal wedstrijdblad onder de rubriek ‘opmerkingen’.

De afwezige scheidsrechter moet zich binnen de 24u 
rechtvaardigen bij het provinciaal secretariaat.



Contactgegevens
provinciaal secretariaat

Alle briefwisseling bestemd voor het Bureau Arbitrage wordt 
gericht aan het provinciaal secretariaat: 

• provincie Vlaams-Brabant: 

Mevr. Els Lejeune - 02/367 67 11

Rue de Bruxelles - 1480 Tubize

els.lejeune@footbel.com
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De 1ste dag van de maand kalender aanpassen voor 
volgende maand via E-kickoff. (bv. ten laatste 1/10 de 
maand november aanpassen)

Dit kan je nadien nog aanpassen.
Wijzigen kan slechts tot drie weken op voorhand, nadien 
wordt dit beschouwd als laattijdig verlof aanvragen.

Niet aangeduid  ?  Scheidsrechter blijft ter beschikking 
voor vervanging.

Kalender updaten



Oproeping voor officiële comités 
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- Verplichte aanwezigheid
- Tijdig aanwezig zijn 
- Netjes en verzorgd

Verplaatsingskosten worden vergoed op basis van het 
blokkensysteem.  
In geval van loonverlies ?  Eerst contact opnemen met het 
secretariaat en na diens akkoord voorlegging bewijsstukken.

Oproeping Bureau Arbitrage BAB of Provinciaal Comité :
Indien je niet aanwezig kunt zijn, gelieve het secretariaat te 
verwittigen; afwezigheid staven met een attest.



Cursussen
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Provinciale cursussen zijn verplicht voor alle namiddag 
scheidsrechters.

Gewestelijke cursussen zijn verplicht voor alle scheidsrechters 
voor jeugd en reserven.

Afmeldingen ? 
- Voor jeugd en reserven (gew.cursus) : Stany Op de Beeck

Tel.: 0478 26 68 55  - stany.opdebeeck@telenet.be



E-kickoff Scheidsrechtersverslag
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De scheidsrechter is verplicht verslag op te maken van volgende 
onregelmatigheden:

- uitsluitingen spelers
- incidenten
- wangedrag van afgevaardigden, publiek
- schade aangebracht aan de installaties 

Binnen de 24u verzenden via E-kickoff.

Problemen met E-kickoff ?  Helpdesk E-kickoff: 02/4771279

Bijkomende incidenten na het versturen ?
Contacteren provinciaal secretariaat.



E-kickoff Scheidsrechtersverslag



Schrijf het verslag zo formeel en neutraal mogelijk. Beschrijf 
enkel de feiten die u gezien of gehoord heeft. 

Schrijf geen meningen. 

Gebruik voor uw scheidsrechtersverslag steeds de volgende 
vragen:

- wie ?
- waar ?
- wanneer?
- hoe ?

Tips voor de beschrijving 



Wat te doen bij agressie ?

Wanneer je tijdens het weekend slachtoffer werd van agressie 
moet je dit ten laatste de eerste werkdag na de wedstrijd 
melden (vóór 12u) bij het prov. secretariaat.



Contacteer de mentale cel:

Slechte wedstrijd gehad ? Je werd door kritiek geraakt. Zie je 
de arbitrage niet meer zitten? Vooral deze problemen kun je bij 
de mentale cel terecht. 
Ze zullen jouw probleem met het nodige respect en discretie 
behandelen.

Contacteer Paul Janssen, hij zal je verder helpen.

 016 22 20 15  - 0475 20 12 01 - paul.janssen@intrinsic.be

Wat te doen bij mentale problemen ?

mailto:paul.janssen@intrinsic.be


Wat te doen in geval van kwetsuur ?

Indien je gekwetst bent, kan je bij jouw club van aansluiting 
een formulier “aangifte van ongeval” opvragen. 

Laat de dokter dit formulier invullen en bezorg het binnen de 
14 werkdagen aan : 

K.B.V.B.
Dienst Ongevallen

Houba de Strooperlaan 145 

1020 BRUSSEL



Vergoeding 

• Moeten vóór de wedstrijd door de bezochte club betaald 
worden. 

• Per prestatie recht op : 

1) een wedstrijdvergoeding 

(afhankelijk van de categorie)

 Stagiair € 20,00

2) de terugbetaling van verplaatsingsonkosten 

- € 2,90 per blok
- Aantal blokken : zie e-kickoff (aanduiding) 
- Minimum vergoeding € 5,80



Evaluatie Scheidsrechters

Items welke in het rapport aan bod komen:

• Algemene houding 

• Toepassing van de spelregels 

• Gezag 

• Fysiek en plaatsing & verplaatsing  

• Signalisatie en fluitsignaal  

• Voordeel

• Conclusie met positieve punten en verbeterpunten



• Quotatie in categorie Jeugd :

• J Stagiairs : enkel coaching ( geen punten ) maar met 
toelichting voor (BA) Bureau Arbitrage

• Scheidsrechters J5 tem J2 : enkel formatie ( geen punten ) 
maar met toelichting voor BA 

• Scheidsrechters J1 : Examen met punten en toelichting 
voor BA (ifv promotie naar namiddag)

Evaluatie scheidsrechters



Verbodsbepalingen
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1. Permanente uitnodigingskaart KBVB door te geven 
aan derden

2. Zich ophouden in de kleedkamer van een collega of in 
de neutrale zone

3. Een functie uitoefenen in neutrale zone 
(terreinafgevaardigde, … ) met uitzondering van trainer

4. Club vertegenwoordigen voor de bondsinstanties



Extra advies
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Wordt lid van een “vriendenkring”.

Voordelen:
- Ideaal overlegmoment onder collega’s
- Mogelijkheid om “observers” te ontmoeten
- Leermomenten (spelregels)
- Trainingsmogelijkheden
- Verschillende ontspannende activiteiten



Scheidsrechtersvriendenkringen
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- Vriendenkring Brabantse Kempen (Kampenhout)
- K.V.S. Demerstreek (Scherpenheuvel-Zichem)
- Kon. Leuvens Scheidsrechtersverbond
- Vriendenkring Noord-West Brabant (Kobbegem)
- Vriendenkring Pajottenland
- Vriendenkring Tiense scheidsrechters

Gegevens en activiteiten vind je terug op de website 
van BAB www.bab-vv.be



Nuttige links:

Koninklijke Belgische Voetbal Bond

www.belgianfootball.be

Bureau Arbitrage Vlaams Brabant

www.bab-vv.be

http://www.belgianfootball.be/


Bedankt voor jullie aandacht

en

veel succes met jullie hobby


