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Werkplan Arbitrage 2019-2020

1. Visie
•

Objectieven KBVB & Voetbal Vlaanderen (VV) met betrekking tot arbitrage:
Het nastreven van een kwalitatieve arbitrage omvat zowel het groeien als het winnen aspect en kan
opgedeeld worden in twee operationele doelen:
o Verhogen van het aantal scheidsrechters aan de basis door een actieve rekrutering en
retentie.
o Optimale prestaties verkrijgen van onze scheidsrechters op regionaal, nationaal en
internationaal niveau.

•

Strategische en operationele doelstellingen:
o Ambitie - “Actief jonge scheidsrechters rekruteren maar ook intensief begeleiden via een
eigentijdse aanpak.”
▪

▪

▪

▪

Opwaardering van de vriendenkringen door actieve betrokkenheid van de Jeugdraad
en door de invoering van een Referee Coördinator die de binnen de vriendenkring de
contacten verzorgd met de Referee Ambassadors uit de omgeving. Hierdoor worden
ook clubscheidsrechters in een vroeg stadium in contact gebracht met de werking
van de vriendenkring.
Opleiding voorzien voor de Referee Ambassadors die zullen deel uitmaken van een
netwerk aangestuurd vanuit de vriendenkring. Binnen elk Bureau Arbitrage (BA)
wordt een coördinator aangesteld die de contacten onderhoudt met de
vriendenkring.
Inschakelen van de Jeugdraad bij rekruteringsprojecten: visibiliteit in
mediacampagnes, deelname starterscursussen, talentendagen, bezoek en
presentaties aan sportscholen, vriendenkringen,…
Peterschappen moeten voorrang krijgen op examens in een vroeg stadium (U15).
Van zodra een scheidsrechter de basiscompetenties onder knie heeft en zich in een
veilige omgeving leerde ontplooien waardoor hij zich goed voelt in zijn nieuwe
hobby, dan pas is hij klaar om geëvalueerd te worden door opleiders van het Bureau
Arbitrage.

o Ambitie - “Een begeleiding en omkadering opzetten waarbij talentvolle scheidsrechters van
in de provincie individueel worden gedetecteerd en begeleid tot internationaal
topniveau.”
▪
▪
▪

Detectie in een vroeg stadium door Referee Ambassadors, referee Coördinators en
opleiders van het Bureau Arbitrage.
Doorstroming is nadien in handen van een cel opleiders met oog voor beloftevolle
elementen.
Uniformering van de werking en opleiding van zodra deze beloften zich in klimmen
en dalen bevinden. Er is een apart traject voor scheidsrechters en assistenten
aangestuurd vanuit Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen.
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▪

▪

Technisch en fysisch liggen de vereisten hoger en wordt de groep selectiever. Als
belofte overgaan naar hogere afdelingen betekent niet automatisch een
toegangsticket tot de development groep. De doelstellingen worden verhoogd en de
piramide wordt smaller.
TOP B-CORE is de poort naar het Profvoetbal, waarbij de doorgedreven opleiding in
het teken staat van de voorbereiding op deze overgang. Semi-professionele
scheidsrechters uit het Profvoetbal worden hiertoe ingeschakeld als coach van
beloftevolle scheidsrechters.

o Dienen van het Belgische Voetbal : “Scheidsrechters actief ondersteunen op alle niveaus
qua opleiding en werking.”
▪
▪
▪
•

Bijzondere aandacht zal gaan naar de werving van assistent-scheidsrechters en dit in
een vroeg stadium van de scheidsrechtersloopbaan.
Opleiding van observers en instructors om scheidsrechters beter te kunnen bijstaan
in hun loopbaan.
Observers uit de provinciale reeksen moeten op basis van competentie en
engagement kunnen doorstromen naar de nationale reeksen.

Visie Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen
o De arbitrage vormt een niet onbelangrijke schakel binnen het voetbalbestel. Het heeft een
ondersteunende rol, staat ten dienste van het voetbalspel in het algemeen en de voetballers
(m/v) in het bijzonder. Deelverantwoordelijkheden werden verdeeld over de leden van het
Bureau om meer expertise te krijgen in de verschillende geledingen van de arbitrage.
o Scheidsrechter als manager, opvoeder en ondersteuner
De scheidsrechter is in de eerste plaats een opvoeder in het kader van het jeugdvoetbal en
daarnaast ook een manager die door zijn specifieke taak iets positiefs kan bijbrengen om tot
een optimaal fair-play gebeuren te komen.
Als kerntaak heeft de scheidsrechter het doen respecteren van de spelregels. Hij/zij heeft
echter ook een belangrijke rol te vervullen als ondersteuner binnen het geschetste kader van
opleiding en begeleiding van de speler(s).
De opleiding van de scheidsrechter mag niet enkel gericht zijn op het aspect van de spelregels.
De scheidsrechter is veelal een manager. Hij/zij moet het spel controleren met zijn/haar
persoonlijkheid rekening houdend met de technische en tactische aspecten van het
voetbalspel. Er is de verantwoordelijkheid naar het bewaken van de integriteit van de
speler(s). Het leveren van een pedagogische bijdrage binnen het vormingsaspect en de
karaktervorming.
De kernelementen van leren (ontwikkeling en groei) en beleven (het mentale en emoties) zijn
ook van toepassing op de opleiding en beleving van de scheidsrechter op zich.
Ook voor de scheidsrechter is bewegen – leren van het voetbalspel in al z’n facetten om het
spel beter te begrijpen – het plezier hebben om jongeren, spelers te mogen en kunnen
begeleiden, van belang om ‘levenslang’ een actieve en constructieve bijdrage te kunnen
leveren tot het voetbalspel. Al deze aspecten geven mee gestalte aan de persoonlijke vorming
van iedere scheidsrechter. Vorming in de zin van ontwikkeling van persoonlijke
karaktereigenschappen zoals zich kunnen doorzetten, goed kunnen communiceren, … alsook
eigen maken van maatschappelijke en fundamentele waarden zoals respect hebben voor de
spelers, respecteren van de spelregels, …
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2. Strategische acties
•

Uniformiteit van structuur en visie realiseren
o De Provinciale Bureaus Arbitrage zijn bevoegd van jeugd tot 1P. Tot 1ste provinciale binnen
de provincies, overkoepelend samen tot 1D Voetbal Vlaanderen.

•

Efficiëntie & effectiviteit
o Implementatie REFAssiST. De invoering van het aanduidingsprogramma REFAssiST moet de
KBVB-Voetbal Vlaanderen toelaten om extra zaken te realiseren op korte – middellange en
lange termijn.
o Objectieven
▪ Streven naar een optimalisatie van de verplaatsingskosten van scheidsrechters en
observers/opleiders.
▪ Tijdsreductie voor de aanduidingscommissie en reductie administratieve opvolging
voor het secretariaat.
▪ Een optimalisatie van alle KPI’s.
▪ Digitale verwerking administratie en examenverslagen

•

Verankeren van een éénvormige opleiding…
▪ Een Referee Academy Voetbal Vlaanderen werd opgericht met volgende
overkoepelende taken: opleiding van (assistent-)scheidsrechters, observers en
instructors; mentale follow-up en fysieke begeleiding. Andere taken blijven binnen
de schoot van de provinciale Bureaus Arbitrage.

•

Innovatie in aanpak
o Rekrutering en retentie van scheidsrechters, een gedeelde verantwoordelijkheid met de
clubs, gestuurd door de regionale bureaus arbitrage.
o Opleiding en begeleiding observers & instructors wordt geoptimaliseerd en met behulp van
externe expertise bijgestuurd.
o Het gebruik van elektronische vlaggen en van communicatiesets (headsets of oortjes) is
toegelaten in de officiële kampioenschapswedstrijden van P 1, mits akkoord van het Bureau.
Het Bureau Arbitrage ziet echter af van elke commerciële actie of aankoop. Schade of verlies
is voor rekening van betrokkene.
o Scheidsrechters vanaf klimmen en dalen kunnen vrijblijvend gebruik maken van de vanishing
spray.
o Invoering van een systeem van “open aanduidingen” in de loop van dit seizoen om het aantal
niet aangeduide wedstrijden te beperken in aantal. Mogelijk gebeurt dit in een eerste
etappe binnen de provincie om nadien interprovinciaal tewerk te gaan.
o CORE-B : vanuit Profvoetbal wordt een hiërarchische structuur rond talentenwerking en doorstroming uitgebouwd tot aan de basis, waarbij Voetbal Vlaanderen verantwoordelijk
blijft voor de opleiding van zijn scheidsrechters.
o Voor alle (assistent)-scheidsrechters vanaf klimmen en dalen werd een wedstrijduitrusting
voorzien met logo Voetbal Vlaanderen. Deze mag enkel gedragen worden bij wedstrijden
tussen teams van Voetbal Vlaanderen.
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3. Categorieën
De benamingen van de scheidsrechters categorieën zijn afgestemd op de reeksen.
Scheidsrechters Groep 1
Assistent-scheidsrechters Groep 1

1D – 1D/AR

1D = 1e klasse Amateur

2D – 2D/AR

2D = 2e klasse amateur VV

3D – 3D/AR

3D = 3e klasse amateur VV

1P – 1P/AR

1P = 1ste Provinciale

2P – 2P/AR

2P = 2e provinciale

3P – 3P/AR

3P = 3e provinciale

4P – 4P/AR

4P = 4e provinciale

J1

J1 = jeugd (U19 elite, ..)

J2

J2 = jeugd (U21 prov, ..)

J3

J3 = jeugd (U21 gew, ..)

J4

J4 = jeugd (U17, ..)

J5

J5 = jeugd (U15, ..)

JS

Stagiair = beginnend scheidsrechter

H

Scheidsrechters-spelers in het voetbal

I

Referee Ambassador = Club Referees (5<>5 / 8<>8)

Recreatief voetbal

R1

R1 = effectieven 1ste ploeg ere-afdeling

R2

R2 = effectieven 1ste ploeg 1ste afdeling

R3

R3 = effectieven 1ste ploeg 2de afdeling

R4

R4 = effectieven 1ste ploeg 3de afdeling

R5

R5 = reserven
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4. Aanduidingen
Alle aanduidingen verlopen met behulp van de tool RefAssiST. Dit systeem checkt tevens de aanduidingen
naar verplaatsingskost, diversiteit naar clubs en reeksen (bij jeugdwedstrijden), gedane opdrachten, …
Het systeem waarbij naar de beschikbaarheden wordt gevraagd, wordt gewijzigd in die zin dat iedereen
beschikbaar is, tenzij anders wordt ingegeven en de reden waarom verlof wordt genomen wordt verklaard.
Aanduidingen verschijnen normaliter 10 dagen voor de wedstrijd. Vervangingen worden steeds op E-kickoff
gepubliceerd. Afhankelijk van de provincie zullen de betrokkenen telefonisch gecontacteerd worden.
Dit systeem verschaft het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen en de provinciale Bureaus Arbitrage ook de
statistieken over de prestaties van de individuele scheidsrechter alsook van zijn categorie.
Er zal op systematische wijze gebruik gemaakt worden van een kader van Reserven voor het weekend. De
volgende mail zal verstuurd worden:
“Beste R/AR voor het weekend van X/X/XXXX hebt u geen verlof aangevraagd. De aanduidingscommissie
heeft u voor dat weekend “ Reserve” gezet en zij rekent er op dat u bereikbaar en beschikbaar blijft.”
(Assistent)-Scheidsrechters uit 2D en 3D die niet aangeduid werden in hogere afdelingen noch reserve zijn,
worden ter beschikking gesteld van de provincie.
Aanduiding als OF4 in 1B (Profvoetbal)
Sporadisch zullen beloftevolle scheidsrechters uit 1D Amateur aangeduid worden door het RO Profvoetbal
om te fungeren als Vierde Official in wedstrijden in 1B.
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5. Afmeldingen
De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor hogere afdelingen en provinciaal voetbal. In beide gevallen
moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, …) bezorgd worden aan het secretariaat.
• Voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters ingedeeld in de reeksen 1D, 1D/AR, 2D, 2D/AR, 3D
en 3D/AR dient het document naar het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen gestuurd te worden en
dit ter attentie van An Iliano (bij voorkeur per email).
• Alle andere scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat over te
maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij/zij in actief was.
Afmeldingsprocedures:
•

Hogere afdelingen:
Betreft competities en vriendschappelijke wedstrijden van 1, 2 en 3 amateur; bekerwedstrijden
Croky Cup vanaf 2de ronde, Superleague en beloften 1A.
Afmeldingsprocedure: Secretariaat Referee Department (tel. 02/367.67.82)
o Maandag tot vrijdag
o Weekenddienst (= permanentie) op normale uren).

•

Provinciaal:
Betreft competities klimmen & dalen (inclusief 1ste en 2de nationale dames), provinciale bekers,
jeugdwedstrijden (inclusief nationale reserven en jeugd) en vriendschappelijke wedstrijden.
Afmeldingsprocedure:
o Maandag tot vrijdag 16 uur: respectievelijke secretariaten.
• Vlaams Brabant:
Dhr Yvan Longin (02/367.67.11)
o Weekenddienst (permanentie):
▪ Scheidsrechters K&D
• Vlaams-Brabant:

Dhr. Luc Rems (0476/86.28.89)

▪

Assistent scheidsrechters K&D
• Vlaams-Brabant:
Dhr. Luc Rems (0476/86.28.89)

▪

Jeugdscheidsrechters
• Vlaams-Brabant:

Dhr. Bennie van Hofwegen (0496/05.98.25)
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6. Evaluatie prestaties scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
In de lijn van FIFA, UEFA en Profvoetbal werd een uniforme evaluatieschaal uitgewerkt voor alle categorieën.
De examens in de nationale amateurreeksen worden afgenomen door de nationale opleiders, de Voorzitters
en Hoofdinstructors uit de provincies aangevuld met provinciale opleiders op aangeven van de Voorzitters.
o Evaluatie schaal
o 9.0-10

o Uitstekend
Uitzonderlijke prestatie in een uiterst moeilijke wedstrijd (gedetailleerd te verklaren in het
examenverslag door de observer)

o 8.5-8.9

o Zeer goed
Foutloze prestatie zonder verbeterpunten, waarbij één of meerdere moeilijke KM correct
werden beoordeeld in een moeilijke wedstrijd.
Ook mogelijk in een normale wedstrijd op voorwaarde dat de (assistent-)scheidsrechter door
zijn management een bepalende rol heeft gespeeld in het wedstrijdgebeuren (gedetailleerd te
verklaren in het examenverslag door de observer)

o 8.3-8.4

o Goed (te verwachten prestatie in een normale wedstrijd)
8.4 : bijna-foutloze prestatie zonder KM
8.3: goede prestatie met kleine onvolmaaktheden (details), voor AR buitenspel gemist die geen
KM is.

o 8.2

o Voldoende, met enkele verbeterpunten die niet wedstrijdbepalend zijn
8.2 Voor R: voordeeltoepassing onoordeelkundig, verplaatsing te centraal,…
Voor AR : overduidelijke buitenspelsituatie gemist (Flag Error of Non-Flag Error) die geen KM is.
Plaatsing en verplaatsing ondermaats, teveel afstand van de lijn van de voorlaatste verdediger,
voorsprong nemen,…

o 8.0-8.1

o Voldoende met belangrijke verbeterpunten
8.1 : Voldoende prestatie waarin enkele basiscompetenties dringend verbeterd moeten worden
(disciplinair management, aanvoelen van de wedstrijd, positionering, toepassing voordeel,…
AR: verplaatsing, signalisatie,…)
8.0 : Nipt voldoende door het ontbreken van een groot aantal noodzakelijke basiscompetenties
waardoor de arbitrage in beperkte mate aanvaardbaar is

o 7.9

o Één KM gemist, anders 8.3 of meer
De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.3 of meer, maar door het missen van 1 KM wordt deze
quotatie herleid naar 7.9 met een tweede richtinggevende score (8.3 tot bijvoorbeeld 8.6)

o 7.8

o Één KM gemist, anders 8.0 tot 8.2
De (assistent-)scheidsrechter scoort 8.0 tot 8.2, maar door het missen van 1 KM wordt deze
quotatie herleid naar 7.8 met een tweede richtinggevende score (8.0 tot 8.2)

o 7.5-7.7

o Onder de verwachting, essentiële verbeterpunten
1 KM gemist en ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties

o 7.4

o Ontgoochelend, onder de verwachting met het missen van 2 KM
o Scheidsrechterlijke vergissing (R+AR)
Door het begaan van een scheidsrechterlijke vergissing wordt de quotatie voor de
(assistent)- scheidsrechter herleid naar 7.4 met een tweede richtinggevende score

o 7.0 – 7.3

o

3 of meer KM gemist en/of het ontbreken van noodzakelijke
basiscompetenties
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o 6.0-6.9

o

Onaanvaardbare prestatie

Definities
KM (Key Moment)/ Sleutelmoment:
Is een moeilijke beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of beïnvloedt.
Scheidsrechterlijke vergissing
Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is.
Bijvoorbeeld:
- het geven van een doelschop i.p.v. een hoekschop is een interpretatie.
- Dezelfde speler 2 keer na elkaar toelaten de bal te spelen bij het nemen van een vrije schop is een
scheidsrechterlijke vergissing.
Extra:
-

Het onterecht toekennen van een vrije schop waaruit gescoord wordt = min 0.2
Het overbodig geven van een gele kaart = min 0.1
Het niet geven van een noodzakelijke gele kaart (imperatief of consistentie) = min 0.1
Het niet geven van een tweede gele kaart aan dezelfde speler met de uitsluiting tot gevolg is een KM
(max. 7.9).
Aftrek van 0.2 voor het niet correct invullen van het wedstrijdblad
Het correct inschatten van een KM is geen garantie op een zeer goede prestatie (8,5 of meer) indien
er nog structurele (geen éénmalige situaties) verbeterpunten zijn.

Quotatie in categorie Jeugd en Reserven
• De puntenschaal op het digitaal obserververslag is dezelfde als voor klimmen & dalen.
• Er wordt door de Observer bij de rubriek "communicatie BA" onderaan op het eerste tabblad
"nazicht" een code gegeven (0-1-2 of 3)
• verklaring:
0 = dalen naar een lagere categorie
1 = voldoende voor huidige categorie maar geen verdere opvolging in lopend
seizoen
2 = status quo in huidige categorie, wel verder opvolgen in lopend seizoen
3 = promotie naar een hogere categorie
• Deze cijferindeling geeft de Observer de mogelijkheid om een scheidsrechter met "potentieel" maar
die geen 8,5 scoort toch te quoteren met een 3 en te laten stijgen.
• Het komt erop neer dat de tekortkomingen niet van die aard mogen zijn om een promotie naar een
hogere categorie te weerhouden. Zo krijgen we een betere en snellere doorstroming.
• Voor de stagiairs: enkel coaching ( dus zonder punten) maar met toelichting voor het BA via gebruik
van de codes
• Voor de scheidsrechters van J5 tem J2: enkel formatie ( dus zonder punten) maar met toelichting
voor het BA via het gebruik van codes
• Voor de scheidsrechters van J1: examen met toelichting (indicatief) voor het BA via het gebruik van
codes
• Belangrijk is ook dat de Observer dit goed communiceert met de betrokken ref.
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7. Soorten en aantal nazichten
•

Soorten nazichten
o Formatie
▪ zonder quotatie
▪ scheidsrechters van J5 tem J2 met mededeling voor BA via code
▪ mogelijk onderbrengen in een andere categorie gebeurt met mededeling aan BA via
een indicatieve score of code
o Coaching
▪ zonder quotatie (maar met een indicatieve score in de conclusie)
▪ aanvangsfase stagiair – principe van trio (elk 1x) indien praktisch haalbaar
▪ opname als scheidsrechter en onderbrengen in een categorie gebeurt met
mededeling aan het BA via code
▪ van jeugd naar namiddag (2x)
▪ van solo naar trio arbitrage (1x)
▪ na een geval van agressie gepleegd op de referee
▪ In alle reeksen in functie van doorstroming van beloftevolle elementen
o Examen
▪ met quotatie
▪ scheidsrechters J1:potentiële kandidaten voor K&D
▪ aantal varieert in functie van de noodwendigheden (categorie, profiel, …)

•

Het aantal nazichten wordt bepaald door de categorie waarvan de scheidsrechter/assistent deel uit
maakt. Deze zijn niet noodzakelijk gelijk of hetzelfde voor alle scheidrechters/assistenten.
o Minimale nazichten per categorie:
▪ 1D, 2D en 3D & 1D/AR, 2D/AR en 3D/AR: minimum 3 nazichten
▪ 1P en 2P & 1P/AR en 2P/AR: minimum 2 nazichten
▪ 3P en 4P & 3P/AR en 4P/AR: minimum 2 nazichten
▪ B-scheidsrechters :
individueel te bepalen
▪ Jeugd scheidsrechters: individueel te bepalen
o Individuele bijkomende nazichten zijn steeds mogelijk in functie van de prestaties.
•

Om binnen Voetbal Vlaanderen de kwaliteit van de assistent-scheidsrechters in al hun
opleidingsonderdelen te verfijnen is er in de nationale reeksen een Cel assistenten actief die
de assistent-scheidsrechters gericht individueel begeleidt en kritisch evalueert. Dit moet hen
in staat stellen zich bij de overgang naar het Profvoetbal vlot te kunnen aanpassen aan de
meer gedetailleerde en doorgedreven observaties waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt.
Ook in de provincies wordt dezelfde filosofie aangehouden om de stap naar hogere
afdelingen voor te bereiden.
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8. Opmaak klassementen
Algemeen geldende richtlijnen voor promoties
•

Voor elke scheidsrechter individueel zal zijn/haar klassement bepaald worden door zijn/haar
quotaties van het afgelopen seizoen. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met
beschikbaarheden voor wedstrijden, trainingen, cursussen, …

•

Waar stijgers zijn, zijn mogelijk ook dalers. Dit aantal wordt bepaald op basis van de quotaties,
houding, beschikbaarheden en benodigde aantallen in de bewuste categorie.

•

Er wordt van de scheidsrechters een minimum aantal kampioenschapswedstrijden volgens de
twee/derde regel gevraagd naar beschikbaarheid en aanduiding. Indien aan deze verhouding niet
wordt voldaan : eerste seizoen geen promotie, tweede erop volgende seizoen degradatie.

•

(Assistent-)scheidsrechters die na 6 volledige seizoenen in 1D de overstap naar Profvoetbal niet
hebben kunnen maken, worden aan het eind van het seizoen definitief teruggeplaatst in 2D om de
doorstroming van jonge talentvolle (assistent-)scheidsrechters mogelijk te maken in functie van een
relevant aantal aanduidingen in de hoogste reeks van het amateurvoetbal.

Bevoegdheden opmaak klassement
•

Scheidsrechters/assistenten 1D, 2D en 3D
o Op voorstel van de Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen wordt het klassement
opgesteld door het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen.

•

Alle provinciale scheidsrechters
o Eindverantwoordelijkheid ligt bij het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen, bestaande uit de
Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen en de 5 voorzitters Arbitrage Provincie.
o Per provincie maakt de voorzitter Arbitrage zijn klassement op samen met zijn
verantwoordelijken-opleiders.

•

Data
o Klassementswijzigingen kunnen het ganse seizoen door gebeuren.
o Het eindklassement wordt opgemaakt na afloop van het voetbalseizoen.

•

Demotie uit profvoetbal
Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die omwille van hun prestaties of omdat ze einde
contract zijn, terugzakken uit het Profvoetbal, worden opgenomen in de categorie 3D en 3DAR om
de doorstroming van jonge talentvolle elementen niet af te remmen. Zij werken zich van daaruit
terug naar de top van het amateurvoetbal.
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9. Fysieke tests & theoretisch examen & instructies 2019-2020
Locaties:
Hogere afdelingen : op zaterdag 10 augustus 2019 in BFC - Rue de Bruxelles 486, Tubize (blok 2833)
Antwerpen : op zaterdag 31 augustus 2019 in Sport Vlaanderen, Herentals (blok 1742)
Limburg : op vrijdag 23 augustus 2019 in het Sportcentrum, E. Van Dorenlaan 144, Genk (blok 2251)

Vlaams-Brabant : op zaterdag 24 augustus 2019 op het terrein van Hoger Op Veltem (blok 2339)
Oost-Vlaanderen : op zaterdag 24 augustus 2019 op de Blaarmeersen te Gent (blok 2026 )
West-Vlaanderen : op zaterdag 24 augustus 2019 in Dadizele (blok 2418)
De herkansingen voor de hogere afdelingen gebeuren op een trainingssessie georganiseerd in het BFC te
Tubeke. Provinciale herkansingen kunnen onderling afgesproken worden om met verschillende provincies
samen door te gaan of apart, voor Antwerpen werd dit vastgelegd op 17 oktober te Wommelgem. Ook de
trainingscentra van Tubeke, De Pinte en Tongerlo staan hiervoor ter beschikking op data waarop ook
trainingen werden ingepland. Betrokkenen kunnen in functie van fysieke paraatheid kiezen waar ze
herkansen, verplaatsingskosten worden niet terugbetaald. Uitzonderlijk en met akkoord van beide betrokken
Voorzitters kunnen de tests ook afgelegd worden in een andere provincie. De verplaatsingskost blijft in dit
geval beperkt tot deze van de provincie.
Er zal steeds een geneesheer en ziekenwagen voorzien worden.

Fysieke tests
•

Organisatie
De nodige richtlijnen en timing zullen afzonderlijk worden medegedeeld.
o Categorieën:
▪ Het succesvol afleggen van de fysieke tests is een voorwaarde voor alle
scheidsrechters en assistent-scheidsrechters om ingedeeld te kunnen zijn in een
categorie actief in klimmen en dalen van 4de provinciale tot 1D.

•

Testnormen
o Scheidsrechters: A-groep (dames en heren)

Categorieën
1D/REF
2D/REF
3D/REF
1P/REF
2P/REF
3P/REF
4P/REF

Sprints (40m)
6 sprints 6,10 sec
6 sprints 6,10 sec
6 sprints 6,10 sec
5 sprints 6,90 sec
5 sprints 6,90 sec
4 sprints 7,00 sec
3 sprints 7,00 sec

HI-interval (75m/25m)
40 lengten 15/20
40 lengten 15/20
40 lengten 15/20
40 lengten 16/24
36 lengten 16/24
32 lengten 17,5/25,5
24 lengten 17,5/25,5
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o Assistent-scheidsrechters: A-groep (dames en heren)
Categorieën
1 D/AR
2 D/AR
3 D/AR
1 P/AR
2 P/AR
3 P/AR

CODA (10/8/8/10m)
1 sprint 10,10 sec
1 sprint 10,10 sec
1 sprint 10,10 sec

Sprints (30m)
5 sprints 4,80 sec
5 sprints 4,80 sec
5 sprints 4,80 sec
5 sprints 5,20 sec
4 sprints 5,30 sec

HI-interval (75m/25m)
40 lengten 15/22
40 lengten 15/22
32 lengten 15/22
32 lengten 17,5/25,5
16 lengten 20/25,5

o (Assistent)-scheidsrechters: B-groep (dames en heren)
Categorieën
2P/REF
3P/REF
4P/REF
2 P/AR

Sprints (R 40m en AR 30m)
4 sprints 7,00 sec
3 sprints 7,00 sec
2 sprints 7,00 sec
4 sprints 5,40 sec

HI-interval (75m/25m)
32 lengten 17,5/25,5
24 lengten 17,5/25,5
16 lengten 20/25,5
8 lengten 20/25,5

Opmerkingen:

o Rusttijden
▪
▪

Tussen de CODA en de sprints wordt 2 à 4 min doorschuiftijd voorzien.
Tussen de sprints en de HI-interval test moet er een interval zijn van 6 à 8 minuten.

o Divers:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
•

De CODA wordt zowel links als rechts gelopen maar slagen in één van beide is
voldoende.
De testen worden gelopen op een voetbalveld in kunstgras of natuurgras. De sprints
worden elektronisch opgemeten.
Het dragen van voetbalschoenen is toegestaan voor de tests (spikes niet).
Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die aan de start van de tests
verschijnen, geven daarmee aan dat ze fit zijn om de tests te ondernemen. Uitvallen
tijdens de test om welke reden dan ook, wordt aanzien als niet slagen in de test.
In geval van mislukking in één der tests dient de scheidsrechter of de assistentscheidsrechter alle tests te herdoen.
De verplaatsingskosten voor de herkansingen worden niet terugbetaald.

Modaliteiten
o Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters doen hun testen op één van de voorziene data
(testen en herkansingen). Bij niet slagen op de eerste poging blijven ze aangeduid in hun
categorie, bij niet slagen op de laatste georganiseerde poging gaan de (assistent)scheidsrechters uit hogere afdelingen terug naar de provincie waar ze bij de start van het
volgende seizoen de testen voor 1P/R of 1P/AR lopen. Vanuit hun provincie kunnen zij na
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o

o

o

o

o

een positieve evaluatie (examen) in de loop van het seizoen terug voorgesteld worden om
aangeduid te worden in hogere afdelingen.
Slagen in de fysieke tests is voor alle (assistent)-scheidsrechters een voorwaarde om in de
eigen reeks te kunnen aangeduid worden.
▪ Ieder seizoen krijgt een scheidsrechter 2 kansen om de tests te slagen.
▪ De 1ste test niet slagen, om welke reden dan ook (ziekte, blessure, afwezig), blijft in
zijn categorie aangeduid tot de 2de testdatum.
(Assistent)-scheidsrechters uit klimmen en dalen geven bij aanvang van het seizoen aan tot
welke groep (A of B) ze willen behoren . Zij die kiezen voor de B-groep:
▪ Kunnen dat seizoen geen aanspraak maken op promotie
▪ Krijgen een aangepast aantal nazichten in aangepaste wedstrijden
De beloftevolle (assistent)-scheidsrechters lopen de tijden van 1P/R respectievelijk 1P/AR
ongeacht de categorie van klimmen en dalen waartoe ze behoren.
Zij die niet slagen in deze criteria van 1P verliezen hun statuut als belofte maar blijven
ingedeeld in hun categorie op voorwaarde dat ze slagen in de herkansingen van deze
categorie. Slagen ze niet in de test van hun eigen categorie dan zakken ze eveneens naar de
B-groep van de onderliggende categorie.
Zij die kiezen voor de A of B-groep van hun categorie en niet slagen verhuizen dat seizoen
naar de B-groep van de onderliggende categorie (voorbeeld: 2P/R (A of B-groep) zakt naar
3P/R B-groep).
Promoties gedurende het seizoen kunnen zonder dat daarom telkens nieuwe tests dienen
georganiseerd, afgelegd en geslaagd.
▪

Voorbeeld:
• Jeugdscheidsrechter kan opklimmen naar 2P zonder de fysieke testen te hebben
gelopen voor deze categorie. Dit doordat hij op 31 mei 2018 nog in de categorie
van jeugdscheidsrechter zat. Voor het nieuwe seizoen zal hij dan wel fysieke
testen moeten afleggen, dit voor de categorie 2P.
• 1P R kan opklimmen naar 3D maar moet deze testen lopen bij de aanvang van
het volgende seizoen.

o Het behoort tot de autonomie van het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen om al dan niet
een extra replay te organiseren of niet.
o Alle mogelijke niet voorziene gevallen worden onderzocht door het Bureau Arbitrage Voetbal
Vlaanderen dat dan de gepaste beslissing zal nemen.

• Theoretisch examen en instructies 2019-2020
Locatie Nationale : BFC Tubize.
Locatie provincies: vinden plaats op dezelfde locatie als de fysieke testen.
Bij niet slagen op de theoretische testen, gelden dezelfde maatregelen als voor de fysieke testen.
Er moet op deze test een minimum van 70% behaald worden. Herkansen voor nationale is mogelijk op
één van de voorziene data in het BFC en voor de provincie op een afgesproken datum.
De leerstof omvat de Regels van het Voetbalspel, de Aanvullingen hierbij alsook de handleiding voor
assistent-scheidsrechters (meest recente versie met inbegrip van 2019-2020 maar met uitzondering van
vragen uit de actuele spelregelwijzigingen).
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10.

Cursussen en trainingen

Alle cursussen werden binnen Voetbal Vlaanderen op mekaar afgestemd en verlopen volgens een gelijke
procedure binnen alle Voetbal Vlaanderen-provincies.
Na de beginnerscursus en de vervolmakingscursus zijn er volgende cursussen voorzien voor de diverse
categorieën scheidsrechters. We verwijzen voor de exacte data naar de tabel die in de bijlagen wordt
weergegeven.
Afwezigheden worden geval per geval geëvalueerd.
•

B-CORE

Vanuit het masterplan arbitrage Profvoetbal van David Elleray wordt B-CORE in het leven geroepen. Dit
programma is gebaseerd op de principes van het UEFA Centre of Excellence (CORE) en heeft als belangrijkste
doelstellingen:
o het identificeren en opleiden van getalenteerde (assistent)-scheidsrechters, inclusief het
samenwerken met de clubs om potentiële scheidsrechters binnen hun (jonge) spelers te
identificeren,
o een verbeterd progressietraject creëren, dat getalenteerde officials in staat stelt om in
een passend tempo door de verschillende stadia van de arbitrage te gaan,
o leer-en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden, zodat officials die naar het Profvoetbal
worden gepromoveerd, over de vaardigheden en waarden beschikken die nodig zijn om
officials van hoog niveau te zijn.
Er zijn verschillende niveaus van B-CORE, het PRD is verantwoordelijk op het niveau Profvoetbal en het
Bureau Arbitrage VV op amateurniveau. Er wordt een globaal programma opgesteld onder leiding van een lid
van de Professional Referee Department (PRD) om te zorgen voor samenhang op alle niveaus van B-CORE.
Er worden regelmatige trainingen met de Professional Football Match officials (PFMO) voorzien, met
inbegrip van VAR-training. Bovendien zijn er mogelijkheden tot het verbeteren van de Engelse taal,
aangezien dit een vereiste is voor de FIFA/UEFA (assistent)-scheidsrechters.
•

Referee College Voetbal Vlaanderen

Expoline Expert en het Referee Department Voetbal Vlaanderen startten twee jaar geleden mede dankzij de
steun van hun partners ING en Patrick met een Referee College om (assistent-) scheidsrechters breder te
begeleiden op hun traject binnen de arbitrage.
Drie doelgroepen komen hiervoor in aanmerking:
1. De starters, gestuurd door de Referee Ambassadors (amateurvoetbal) en opgeleid in de Referee
Academies (profvoetbal) en die reeds beschikken over de basiscompetenties om later scheidsrechter
te kunnen worden. Op een Ref in 1 Day georganiseerd op verscheidene locaties in functie van het
aantal en de geografische spreiding worden deze kandidaten op één dag klaargestoomd tot officieel
scheidsrechter. Zij volgen hier de cursus, krijgen praktische oefeningen op het speelveld en leggen
het theoretische examen af.
2. Development Group uit nationale en de topelementen uit de beloften van de provinciale afdelingen
die deel uitmaken van de huidige werking en die mits een gerichte opleiding in één- of meerdaagse
arbitragekampen sneller progressie kunnen maken.
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3. Het topniveau van de vrouwenarbitrage dat actief is in de Super League en de FIFA-internationals om
de volgende logische stap in hun carrière voor te bereiden. Ook voor hen wordt er een seminarie
georganiseerd dat valt onder de organisatie van het Referee College Voetbal Vlaanderen.
Naast deze stages worden nog 2 opleidingsdagen voorzien voor de beloften van 4P tot en met 1D op
21/12/2019 en 21/03/2020. Deze opleidingsdagen vinden plaats in het BFC te Tubeke waar de deelnemers
uit de 5 provincies samen met de nationale Development Group worden verwacht.
o 8 Trainingen en technische sessies voor de Development Group in het BFC : in 2019: 17/9;
15/10; 05/11; 03/12. In 2020 : 14/01; 04/02; 03/03 ; 21/04. Uitnodigingen volgen individueel
per training. Zaterdag 21 december 2019 en 21 maart 2020 staat er een stage op het
programma in het BFC. Organisatie technische sessies en coördinatie van de groep valt onder
de bevoegdheid van Koen Delange.
•

•

•

Cursussen (verplichte aanwezigheid) voor jeugdscheidsrechters (in organisatie door
vriendenkringen):
o 1 cursus: jaarlijkse nieuwe instructies
o Min. 2 gewestelijke jeugdcursussen met verplichte aanwezigheid
o 1 cursus: jaarlijkse verplichte vervolmaking voor starters (opfrissing spelregels, management,
…)
o Bijkomende cursus AR’s voor jeugdscheidsrechters (om in K&D als AR actief te zijn)
Het peterschap blijft behouden. Iedere scheidsrechter Klimmen en Dalen mag vrijblijvend zijn
interesse en medewerking aan het peterschap kenbaar maken hetzij aan de vriendenkring, hetzij
rechtstreeks aan zijn provinciale verantwoordelijke.
Twee maal per jaar wordt door het referee department Voetbal Vlaanderen bij de scheidsrechters en
assistent-scheidsrechters die actief zijn in hogere afdelingen gepolst naar hun engagement op dit
vlak. Beter worden is in Voetbal Vlaanderen een gezamenlijke doelstelling. Scheidsrechters en
assistenten die behoren tot de Development Group coachen minimum twee maal per jaar in
samenspraak met de betrokken Voorzitter en de Verantwoordelijke Voetbal Vlaanderen een
beloftevolle scheidsrechter of assistent uit hun provincie en maken hiervan een observatieverslag.
Ook voor de observers en instructors worden er opleidingsmomenten voorzien. Zij vormen binnen de
opleiding de basis om op een gestructureerde en uniforme manier te komen tot een kwalitatief
scheidsrechterskorps.
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11.

Vrouwenarbitrage

Het vrouwenvoetbal kende in Voetbal Vlaanderen op vijf jaar tijd een verdubbeling van zijn aantal leden.
Onze arbitrage mag hier niet op achterlopen en daarom willen we intensief inzetten op rekrutering en
retentie. De organisatie en de coördinatie van de vrouwenarbitrage op provinciaal en nationaal vlak valt
onder de bevoegdheid van Katrien De Smet en Carla De Boeck .
Vanuit de provinciale bureaus wordt een verantwoordelijke afgevaardigd om op grassroots-niveau de
begeleiding intensiever op te volgen zodat we meer starters kunnen houden. Een rekruteringscampagne
moet er voor zorgen dat nog meer meisjes de weg naar de arbitrage vinden.
Wat de opleiding betreft van talentvolle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, worden er voor de
Women Development Group 8 trainingen met technische sessies en een tweedaags seminarie voorzien.
Bijkomend traint de groep internationale (assistent-) scheidsrechters in het BFC te Tubeke samen met de
Development Group. Naar analogie met de werking B-CORE wordt er ook een B-CORE Women in het leven
geroepen.

12.

Slotbeschouwing

De arbitrage in Voetbal Vlaanderen is voortdurend in beweging en volgt de ontwikkelingen op het niveau van
de competities. Hoofddoelstelling is het aanleveren van een scheidsrechter voor elke officiële wedstrijd die
wordt georganiseerd binnen onze koepel. Een brede kwaliteitsvolle basis is hiervoor nodig. Daarnaast moet
getracht worden om de meest talentvolle (assistent-)scheidsrechters versneld te laten doorgroeien naar de
top. Binnen Voetbal Vlaanderen werd deze filosofie tot op heden al in de praktijk gebracht. B-CORE geeft een
Top-down benadering die beide vleugels meer naar mekaar toe zal brengen wat talent- en mentorwerking
betreft. De overgang van hogere afdelingen amateurvoetbal naar het Profvoetbal verloopt mede door de
inkrimping van de huidige afdeling 1B (de vroegere Tweede Klasse) met als gevolg minder wedstrijden
moeizamer dan vroeger het geval was. De gelukkigen uit Voetbal Vlaanderen die de overstap naar
Profvoetbal kunnen maken, moeten dus zo goed mogelijk begeleid worden zodat de kans op succes en
verdere doorstroming naar de hoogste afdeling en een mogelijke internationale loopbaan in de toekomst
verzekerd wordt.
Wij wensen jullie voor het seizoen 2019-2020 een sportieve en blessurevrije arbitrage toe!
Kris Bellon – verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen
Jan Govaerts – voorzitter Bureau Arbitrage Antwerpen
Luc Rems – voorzitter Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant
Armand Caubergs – voorzitter Bureau arbitrage Limburg
Kris Van De Velde – voorzitter Bureau arbitrage Oost-Vlaanderen
Pascal Engels – voorzitter Bureau arbitrage West-Vlaanderen
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13.

Bijlagen

13.1

Trainingsoverzicht

05/09/2019 (1P/R 2P/R) 19/09/2019 (1P/AR 2P/AR) 03/10/2019 (3P/4P) 17/10/2019 (1P/R AR) 14/11/2019 (2P/R AR) 30/01/2020 (1P/R AR)
13/02/2020 (2P/R AR) 20/02/2020 (3P/4P) 12/03/2020 (1P/R AR) 26/03/2020 (2P/R AR)

13.2 Lijst Observers Bureau Arbitrage Vlaams Brabant VV
BUREAU REMS Luc DE BOECK Carla OP DE BEECK Stany RUYSSEVELDT Hubert VAN EXTERGEM Sven VAN HOFWEGEN Bennie VANLAEKEN Marc
OBSERVERS BOSMANS Philippe DE JONGH Marcel DEKEYSER Michel JANSSEN Paul LONGIN Yvan MESTIAENS Dimitry SCHEPENS Hans SPELTENS
Roland VERDEYEN Danny VERHAEGEN Eddy

13.3 Klassement 1 juli 2019
1P/R (22)
ALEN Bart BLEUCKX Wannes BOSMANS Luc BREYSSEM Matthew BULTYNCK Lander CARREIN Christophe COELMONT Robin CUYPERS Patrick DE CREMER Viki
DE HAES Eddy DENOODT Geert EBRAERT Peter GILSON Steve HOUWAER Jari OTTE Lois PETRE Kim SEYNAEVE Arthur SYMENS Mathias VAN BETS Kevin VAN LOEY Joery
VAN ROY Jan VOLDERS Bram

1P/AR (26)
BEN KHAYAT Azzedine BERGE Koen BERGEN Marc BUYSSE Wim CAUWBERGS Robert DE BREUCKER Geert DIRKX Tony FESTRAETS Jakob GENTENS Niels
KETELSLEGERS Patrick LALMAN Dirk LOX Yoram MARTENS Geoffrey NAUWELAERS Dirk NEGREIROS DA SILVA Mila PELGRIMS RENS Bart ROELANTS Ivo SCHOONJANS
Frans SCHWAENEN Joni SOENS Aaron TANESY Philippe VAN EYNDE Ken VAN LOEY Robert VANDEPLAS Danny VANDERHAEGEN Kris VANHAMEL Maurice

2P/R (23)
BAHKANI Youssef BREYSSEM Dylan BROUWERS Julian CLOOTS Victor COCHET Wouter DE MULDER Wim ERTEM Ismail GEYSENBERGH Rudi HUYSENTRUYT Cedric LATET
Geert LETEN Gerben ORINX Wesly PORTON Dieter ROBERT Jeroen SCHOONJANS Daan TOREMANS Benny TRAP Stefan VAN GEEL Nick VAN PARYS Rudi VANDELOOK Bart
VANDERMEULEN Thierry VERBEKE Jonas VERSTRAETE Matthias

2P/AR (24)
AABBAOUI Abdel ALAERTS Raymond BEX Kevin BONNIER Anneke DE BACKER Tom DEVILLE Johan DIERICKX Hugo ELSHOUT Henri KEMPENEERS Ronny LAENEN Laurent
LAERMANS Willy MERCKX Armand MUSSCHE Nick NAULAERTS Elie PAYEUR Jeffrey PYPOPS Rudi SMEULDERS Wim SOLIAS Piet SYMENS Stefan TASDEMIR Nuri
TIELEMANS Jozef VOS Jozef WILLEMS Georges WUESTENBERGHS Raymnd

3P/R (26)
BOCHAR Dieter BOLAND Laurens BOUTAHAR Mo BRUELEMANS Koen BUELENS Francis CALDERON Luis CARETTE Michiel DE BLOCK Pierre DE HERTOGH Dirk DE MEUTER
Karel DEBUSSCHER Wouter DEMEUR Bram DESMET Kevin DIDION Benny EMPSEN Niels HEMELEERS Gunter KARIM Dana PEETERS Pascal PERSOONS John PLUGERS
Steven ROY Corentin SEVENANTS Patrick SIEBENS Glenn THEYS Quinten VAN CAUTER Johannes VAN KERCKHOVEN Kristof

4P/R (21)
BOURGOIS Stan COCKX Kurt COOMANS Ingo DE ZUTTER Johan DONNAY Eric DORMAELS Geert ENGELBORGHS Etienne EVANGELISTI Gabriele HAMMOUTI Ilyass
LELIEVRE Jordy LEMEE Alain MAES Omer NUHIJI Agron SABER Abder VANDERHEYDEN J-Pierre VAN DEN EYNDE Gary VAN GESTEL Daan VAN LAEKEN Denis VERHAEGEN
Rudi WAUTERS Stany

J1/R (39)
ALLCOCK Simon BECKERS Chiel BEX Kevin CANNOOT Kevin COLEMONT Joachim CUYPERS Christof DE BROUWER Wouter DELMOT Erwin DESMET Indes JRIDI Jalal
KONINGS Caspar LEEMANS Brent MEEUS Laurens MERTENS Alain MORIEN Michel MUSSCHE Nick NAUWELAERS Dirk PAESSENS Michael SAMMELS Leslie SCHEPENS Hans
SCHOTTE Jelle SENTE Robert SUENENS Wouter SYMENS Stefan TASDEMIR Nuri VAES Walter VAN CASTEREN Pieter VAN ROOSBROECK Benny VANDENBROECK Gilbert
VANDENDOOREN Thibaud VANDENHAUTE Pascal VANDENPLAS Danny VANDERSTRAETEN Franky VANDERSTUKKEN Kristof VAN GESTEL Daan VANHAMEL Maurice
VERHAEGEN Rudi VERSCHUEREN Freddy WILLEMS Frans WILLEMS Georges

J2/R (77)
AKKEDDIOU Chakib AMANI Ali BARRO Frank BERGEN Marc BERNARDUS Jean BRACKE Johnny CALDERON Luis CALISTRI Michael CELIS Geert COUKELBERGHS Bram CUYT
Luc DE BAERDEMAEKER Stijn DE BOECK Patrick DE NEEF Peter DE SCHEPPER Ronny DE ZUTTER Johan DECRAENE Tom DECRE Frank DESGUIN Pascal DEVILLE Johan
DIERICKX Hugo DONNAY Eric ENGELBORGHS Etienne GOFFIN Daniel GORIS Roland HERMANS Dirk HERREGODS Bart HUTS Dominique JEANPIERRE Luc JOOS Livio
KARAMIAN Arman KARAMIAN Edgar KEMPENEERS Ronny KETELSLAGERS Patrick LAENEN Laurent LANGENAEKEN Serge LEJEUNE Pierre MEEUS Pascal MESTIAEN Dimitry
NUHIJI Agron ORY Stefaan PAYEUR Jeffrey PELGRIMS RENS Bart PIRA Jean-Marie PRUNIAU Vincent RAEYEN Marc ROBBERECHTS Guido ROEGIERS Jason SABER Abder
SMEETS Elias SMEULDERS Wim SOLIAS Piet STAS Stefaan STERCKX Geert STIENLET Yves TANESY Philippe THOMPSON Niall TIELEMANS Jozef TORBEYNS Stefan VAN
ACKER Robert VAN DE GAER Dirk VAN DER KRIEKEN Jan VAN DER STAPPEN Eric VAN LAEKEN Denis VAN OPPEN David VAN VLASSELAER Steven VANDEPUT Renaat
VANDERHAEGEN Kris VANDERHEYDEN J-Pierre VANHENTENRYK Steve VANOPBERGEN Kay VANSIMPSEN Eric VERBEELEN Johan VERSPECHT Danny VRANCKEN Marc
WILLEMS David

J3/R (15)
AKABBAL Ilias AKKUS Faruk COOMANS Ingo DE BLICK Jens DE ROYE Kyle DORMAELS Sven HAEGEMAN Simon HARRAR Reda MEIJS Jordi OLIVIER Glenn PAIROUX Djino
PEETERS Milan SERCKX Janis VAN DER TAELEN Steve VAN MUYSEN Michiel

J4/R (32)
AABBAOUI Zakaria BRANDT Philippe BUTTIENS Marc BUYSSE Wim DE GREEF Ronny DE HERTOGH Senne DENAUW Brecht FAVOREEL Marc HARDEEL Wout HUYGHE Jan
JANSSENS Jana JUWET Jorik KOULOULAS Orestis LAGHMICH SBAI Ali LATEUR Louis LHIMER Jalal LONNOY Luc MEYNCKENS Peter MILLEVILLE Christian MULIER Jasper
NOVAK Wilfried PEETERS Robbe PERDIEUS Wim RIGAUX Alexander ROCH Jarno SOKOLI Albert STIENLET Wouter VAN DE MAELE Dirk VANDENDOOREN Laurent VAN
HOLDERBEKE Noah VERBELEN Bianca VERVOORT Patrick

J5/R (52)
ALAERTS Raymond BERGE Koen BONNIER Anneke BOOGAERTS Marcel CEUPPENS Jelmer CHAOUI Samy COSTERS Frans CUYPERS Christiaan CUYT Hendrik DE BROYER
Luc DE CLERCQ Sebastiaan DE GREGORIO Nick DE RIDDER Hugo DECOENE Frans DEKENS Yannick DENIS Maxime DEPETTER Hedwig DIERICKX Michel EL ATTBI Soubhi EL
MESBAHI Mohamed ELSOUCHT Henri GEUENS Corneel GYBELS Jean-Pierre HELSEN Steven HEMMERECHTS Jean HENDRIX Siebe HOEBRECHTS Freddy HUBIN Julien
HUTSEBAUT Thomas JACOBS Lander LAERMANS Willy MAES Nicolas MATTENS Didier MERCKX Armand MOENS Ruben NAULAERTS Elie NYS Ivo PALMANS Tim PERDAENS
Willy PYPOPS Rudi SACRE Luc SIMONS Seppe STUKER Abel TEMSAMANI Rayane TESSENS Rudolf TORDEURS Patrick VANDEPUT Bart VANDERMEULEN Jacques
VERBELEN Thibaud VOET Guy VOS Jozef VRACHTEN Jozef VRANKEN Willy WUESTENBERGHS Raymnd

J6/R (17)
ANDRIES Lucien COOMANS Jozef DE KLERK Karin DELANDE Maurice DELVILLE Andre DERMEZ Dirk GEERTS Roger GILLARD Léon LEPAGE Jean LIEVENS Pierre MARIEN
Eugeen MUYSOMS Frans PAESSENS Raymond VANBRUSSELEN Jacques VANDERMINNEN Patrick VERSTRAETEN Roger WUSTEMBERG Emiel

JS/R (40)
AR Rafee BARDAJ Anwar BOUHOUDANE Abdellah BRAKEL Tom CLOTTEMANS André Isidoor COLLAS Lukas DE BEENHOUWER Therenty DERICK Elias FREYS Michiel
GOFFEAU Dries HANSSEN Jarne HARMSEN Erwin Johannes HARMSEN Tim HERMANS Tim IBNELCADI Mohamed JAADI Sabri KALSE Filip KARAMIAN Jan-Narek Emil KARIM
Dastan LEMAL Kevin NEYENS Jan OUADRASSI BETTIOUI Rayan PIEN Inge RAMAEKERS Erwin ROELS Jelle SAERENS Quinten SCHEPENS Toon SERKINLI Kadir THYS
Yannick TOUZANI Younes TRAPPENIERS Jarno TUBIERMONT Maxime TYTGAT Jennifer VAN CUTSEM Gilles VAN DIONANT Louis VAN KEER Ayrton VERTOMMEN Aaron
YILMAZ Cem ZAFARI Kaywan

13.4 Beloften 1 juli 2019
BLEUCKX Wannes BOCHAR Dieter BROUWERS Julian BULTYNCK Lander COCHET Wouter DEBUSSCHER Wouter HOUWAER Jari PORTON Dieter SEYNAEVE Arthur
VERBEKE Jonas FESTRAETS Jakob SOENS Aaron
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