
 
 

 

 

 

 

Beste collega’s van Recrearef, 

Het scheidsrechterverhaal begint in het recreatief veldvoetbal problematisch te worden. 

Vorig weekend kon Patrick net alle wedstrijden bij de effectieven bemannen en werd er in R1 zelfs één 

wedstrijd zonder assistenten gespeeld. Bij de reserven en veteranen kunnen sporadisch nog 

scheidsrechters worden aangeduid. Er is dus een duidelijk tekort aan referees. 

Het probleem is dubbel. 

Vooreerst moet elke club, per begonnen schijf van 3 ploegen die 11x11 spelen, 1 scheidsrechter 

leveren. Men houdt rekening met senioren, veteranen, dames, meisjes en jeugdploegen 11x11. Vanaf 

1/09/2020 bedraagt de boete voor een club per seizoen ongeveer € 425,- per scheidsrechter tekort. 

Enkel scheidsrechters die 11x11 fluiten en aangeduid worden door het Bureau Arbitrage Antwerpen 

komen in aanmerking. 

Een bepaalde club die dit probleem ter harte heeft genomen is met 5 nieuwe jonge kandidaten naar 

de opleiding gegaan voor jeugdwedstrijden en deze jonge kerels zijn met succes geslaagd.  

Het probleem is opgelost voor deze club voor wat betreft het aantal scheidsrechters.  

En zo komen we bij ons tweede probleem: deze 5 jonge scheidsrechters worden echter niet gebruikt 

in het recreatief veldvoetbal. Er is dus niets veranderd aan de moeilijke situatie van beschikbare 

referees voor Patrick. 

Daarom vragen wij met aandrang om bij uw club promotie te maken voor onze volgende  

scheidsrechteropleiding van nieuwe scheidsrechters voor het recreatief veldvoetbal voor senioren, 

reserven, veteranen en dames. 

Deze zal doorgaan op zaterdag 4 januari 2020 van 9.30 uur tot 16.30 uur op Sporting Vremde.  

Adres : Sportpark Sneppenbos, Vremdesesteenweg 224 in 2530 Boechout. 

Bedankt voor uw medewerking. Dit is belangrijk voor uw club en voor de toekomst van het recreatief 

veldvoetbal. 

 

Met sportieve groeten, 

Peter Bosmans  

 

Lid Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen voor het recreatief voetbal. 

 

 

P.S. Als uw club meer dan het nodige aantal scheidsrechters levert zorgt dit voor een bonus.  

De helft van het bedrag van de boetes wordt verdeeld over de clubs die scheidsrechters teveel leveren. 

 

Inschrijven kan op e-mail          fc252905@skynet.be  
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