Beste collega’s (assistent)-scheidsrechters,

Het eerste seizoen van het “nieuwe Bureau“ zit er ondertussen op. We hebben heel wat in beweging
trachten te brengen en velen onder jullie zijn mee met deze vernieuwingen en nieuwe wind.
De jeugdige collega’s hebben bewezen dat de moderne aanpak loont, geloofden in zichzelf en stroomden
massaal door, mits de nodige ondersteuningen. Aan diegenen die deze boot misten, blijf werken -wees
positief- en ga er met goeie moed opnieuw tegen aan in het komende seizoen.
De meesten van de wat “ouderen” of niet meer zo jonge collega’s, hebben ondertussen wel begrepen dat
hun doorzettingsvermogen ook beloond werd en wordt. Zo zijn wij de voorvechters van een aantal nieuwe
normen, wat het B traject zal genoemd worden (in bijlage).
Het komt er op neer dat wij allen samen dienen te werken voor een betere en gestructureerde arbitrage,
die door iedereen aanvaard zal worden. Niet altijd even evident. Vandaar ook dat de doorstroming van de
instructies, adviezen en wijzigingen zo snel en ruim mogelijk moeten kunnen gebeuren. Daarom ook de
verplichte trainingen voor de 1-2-3-4P/R en 1-2P/AR alsook de drie vervolmaking cursussen voor de J/R.
Deze cursussen zullen nu telkens doorgaan voor de vergadering van de organiserende vriendenkringen.
Ik wil jullie allen ook mobiliseren om gezamenlijk nog een stap verder te gaan en dring er zeer uitdrukkelijk
op aan dat IEDEREEN naar de maandelijkse vergaderingen zou gaan. Dit toont je betrokkenheid en je
bereidheid tot het willen bijleren en vervolmaken. Een must in de moderne arbitrage. Tijdens de
vergaderingen van de vriendenkringen ademt iedereen arbitrage en krijg je nog meer tools om beter te
worden en nog meer plezier te beleven aan deze schitterende hobby.
Hopelijk heeft dan ook iedereen deze boodschap begrepen en kunnen we er allen tezamen opnieuw met
volle moed tegenaan.
Veel succes met de voorbereidingen naar het volgende seizoen toe.
Prettige vakantie aan iedereen en voor de meesten onder ons tot zaterdag 24 augustus te VeltemBeisem voor de fysieke testen (bijkomende info volgt later).
Namens het Bureau Arbitrage Vlaams Brabant,

Luc Rems

Voorzitter Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant

PS: de nodige informatie zullen op E-Kickoff en/of op de website http://www.bab-vv.be/ terug te vinden zijn

