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makingscursussen houden je op de hoogte van de laatste wijzigingen
aan de spelregels.
Nu alleen nog maar inschrijven!
Download het inschrijvingsformulier op www.ikwordscheidsrechter.be,
vul het in en stuur het op naar: Provinciale scheidsrechterscommissie
Oost-Vlaanderen, Speldenstraat 19 - 9000 Gent. De commissie zal je
alle noodzakelijke informatie opsturen naar je thuisadres.

Cursussen
Vanaf vrijdag 9 en zaterdag 10 september 2011 zal er opnieuw een
cursus voor kandidaat-scheidsrechters ingericht worden in de zeven
gewesten van de provincie Oost-Vlaanderen, namelijk Aalst, Gent,
Noorden, Oudenaarde, Sint-Niklaas, Wetteren en Zottegem. De cursus
omvat vijf lessen met een schriftelijk en een mondeling examen. Zowel
dames als heren komen - mits het voorleggen van een getuigschrift van
goed-zedelijk gedrag en een medisch attest - voor de cursus in aanmerking. De kandidaten dienen vijftien jaar oud te zijn op de dag van
het examen, zaterdag 15 oktober 2011.
Ook spelers worden tot de cursus toegelaten. Deze kunnen bij hun club
actief blijven als speler en mogen tevens wedstrijden leiden voor jeugd
en reserven bij andere clubs van de K.B.V.B.

Hoe deelnemen?
• ofwel inschrijven per brief of fax bij het secretariaat van de K.B.V.B.Oost-Vlaanderen, Speldenstraat 19, 9000 Gent - faxnummer : 09.223
18 17 - met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres en het gewest waar de kandidaat de cursus wil volgen;
• ofwel telefonisch bij het secretariaat van de K.B.V.B. Oost-Vlaanderen op het nummer 09.225 19 73, waar de gewenste inlichtingen kunnen bekomen worden ;
• ofwel via het inschrijvingsformulier op www.ikwordscheidsrechter.be
• ofwel per e-mail aan het secretariaat van de K.B.V.B. Oost-Vlaanderen: bart.huylebroeck@voetbalfederatievlaanderen.be
• ofwel zich rechtstreeks aanmelden op de dag van de eerste les in het
lokaal waar de kandidaat de cursus wil volgen (zie lijst onderaan). De
cursus is volledig gratis en alle documenten worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld.

Bent u een goede scheidsrechter?
Doe de scheidsrechtersquiz op

www.fluitjevaneencent.be

Word
Scheidsrechter

Voordelen

Hou je van voetbal?

Naast de aanvangsvergoeding - 20 euro - worden de verplaatsingskosten integraal terugbetaald (deze worden berekend à rato van 2,50 euro
per blok met een minimum van 5 euro ofwel 2 blokken).
Bovendien ontvangt de startende scheidsrechter een bestendige uitnodigingskaart die, in de mate van de beschikbare plaatsen bij de clubs,
GRATIS, toegang verleent tot alle terreinen van de K.B.V.B.

Elk weekend engageren zich in België ongeveer 425.000 mensen voor
het voetbal. Dit is mogelijk dankzij de 6.200 scheidsrechters die hun
hobby uitoefenen.
- Hou je ook van sport? Van voetbal?
- Wil je ook actief sport beoefenen?
- Hou je ervan om beslissingen te nemen?
- Beschik je ook over tal van leiderskwaliteiten en zoek je engagement
in een functie met verantwoordelijkheden?
Aarzel niet langer!
Word scheidsrechter, want geen scheidsrechter, geen voetbal!
Ben je al speler? Dat is geen enkel probleem, je kan het voetballen en
het arbitreren combineren dankzij de scheidsrechterscategorie H.

Lijst van de leslokalen
Aalst
op zaterdag 10 september 2011 om 9u30
in De Graaf van Egmond, Grote Markt, Aalst.
Noorden
op zaterdag 10 september 2011 om 9 uur
in de cafetaria van KSK De Jeugd Lovendegem
Gent
op zaterdag 10 september 2011 om 10 uur
in het Bondsgebouw, Speldenstraat 19, Gent.
Oudenaarde
op zaterdag 10 september 2011 om 10 uur
in café-feestzaal Molenhuis", Molenstraat 44, Oudenaarde-Eine.
Sint-Niklaas
op zaterdag 10 september 2011 om 10 uur
in Bokkenhof, Knaptandstraat, Sint-Niklaas.
Wetteren
op zaterdag 8 10 september 2011 om 14 uur
in Taverne Orchidee, Massemsesteenweg 55, Wetteren.
Zottegem
op vrijdag 9 september 2011 2011 om 19 uur
in 't Meileken, Stationsplein 9, Zottegem.

Hoe kan je scheidsrechter worden?
Makkelijk! Je hoeft slechts van voetbal te houden, het leuk vinden om
beslissingen te nemen en over voldoende vrije tijd te beschikken tijdens de weekends binnen het voetbalseizoen.
Kan je je terugvinden in dit model?
Perfect! Je hoeft slechts nog aan volgende voorwaarden te voldoen:
- Je bent 15 jaar en je bent aangesloten, of je gaat je aansluiten bij een
club van de KBVB (er zijn er ongeveer 2.000 in België) en je bent fysiek paraat.
Beantwoord je nog steeds aan de voorwaarden?
Gefeliciteerd! En nu alleen nog doorzetten en de opleiding van de
KBVB volgen!
De scheidsrechtersopleiding wordt in alle gewesten van de provincie
Oost-Vlaanderen gegeven. De cursus bestaat uit een theoretisch en een
praktisch deel, waarbij je wordt begeleid door een opleider. Vervol1

In memoriam

Provinciale Scheidsrechterscommissie

Scheidsrechters
en assistenten klaar
voor de competitie
Zaterdag 20 augustus en zaterdag 27 augustus hadden in het Bloso-sportcentrum in Oordegem de jaarlijkse fysieke testen plaats voor
respectievelijk scheidsrechters en assistentscheidsrechters die actief zijn in de reeksen
klimmen en dalen.

Op donderdag 14 juli werd de
Provinciale Scheidsrechterscommissie in diepe rouw gedompeld
door het plots overlijden van
André Van Droogenbroeck.
André was meer dan 15 jaar actief scheidsrechter bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
In 1984 werd hij lid-opleider, de
functie die hij tot op heden met
veel voldoening uitoefende.
Hij ontving de bondserepenning
in het seizoen 1983-1984 en
werd lid van verdienste in het
seizoen 1993-1994.
Paul Huylebroeck, voorzitter van
de Provinciale Scheidsrechterscommissie betuigde in een serene sfeer, tijdens de eerste
zitting van het huidig seizoen,
dat we André altijd gekend hebben als een goede en correcte
scheidsrechter en benadrukte
dat de commissie een sympathieke en warme persoonlijkheid
verliest.

De refs die wedstrijden leiden in eerste, tweede,
derde en vierde werden op 20 augustus verwacht
in het Bloso Sportcentrum te Oordegem om deel
te nemen aan het examen, gevolgd door een cursus die hen vertelde wat er allemaal nieuw is komend seizoen. Op 27 augustus was het de beurt
aan de assistenten.

Cursus
Arbitreren is natuurlijk niet de makkelijkste 'job'
om uit te oefenen, maar wel de belangrijkste. Iedereen is gebaat bij een goed opgeleide scheidsrechter en assistent-scheidsrechter ongeacht of
het nu eerste of vierde provinciale is. Daarnaast
is het belangrijk dat de scheidsrechter zich kan
blijven ontwikkelen en wordt ondersteund als het
nodig is.

Levensschool
Voetbal is een spiegel voor onze maatschappij.
Scheidsrechters moeten verantwoordelijkheid
nemen, beslissingen treffen. Soms tot genoegen,
soms tot ongenoegen van spelers en supporters.
Daardoor kan polemiek ontstaan die alweer eigen
is aan de sport en de samenleving.
Meningsverschillen, discussie zijn haast onlosmakelijk verbonden met het voetbal en meestal
houden ze meer verband met het moment waarop de beslissing genomen werd dan met de beslissing zelf.
We mogen niet vergeten dat het de speler is die
een fout maakt, waarbij de scheidsrechter een beslissing neemt die overeenstemt met wat de regels van het spel hem opleggen. Hiermee beschermt hij niet alleen het voetbal maar ook de
spelers waartegen de overtreding werd begaan,
zonder dat hij stilstaat bij het moment van de wedstrijd of de namen van de spelers. Net zoals in het
dagelijkse leven beschikt de scheidsrechter over
beslissingsrecht en moet hij zijn verantwoordelijkheid opnemen. Daarvoor worden ze zowel begeleid als opgeleid.

Soren Beerens,
Arno Cornelis en
Marc Baetens
lopen vooraan bij
de intervalproef
van groep 4.

Colofon
Respect-magazine
is een uitgave van de
Koninklijke Belgische Voetbalbond
Voetbalfederatie Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Samenstelling
Bart Huylebroeck
Alex Van Limbergen

Dany Rosez,
Thomas Polfliet,
Rudi Massart
en Chris Mertens
in actie.

Lay-out
Alex Van Limbergen

Paul Huylebroeck,
voorzitter
van de Provinciale
Scheidsrechterscommissie
kijkt toe hoe
een scheidsrechter
een interview
geeft dat werd
afgenomen door
een cameraploeg
van TV Oost.

Verantwoordelijke uitgever
Bart Huylebroeck
Redactie
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Website
www.respect-magazine.be
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Provinciale Jeugdopleiding
opnieuw van start
Zaterdag 20 augustus 2011 was bijna de hele
groep aanwezig ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de Provinciale Jeugdopleiding P.J.O. Robert Huygens, als
lid van het U. C. en ondervoorzitter van het
Jeugddepartement, provinciaal secretaris Bart
Huylebroeck en Steven De Jaegher, VFV-coördinator, waren eveneens present.
In zijn openingstoespraak verwees de provinciale
verantwoordelijke Hugo Van de Slyeke naar het
geslaagde werkingsjaar 2010-2011 waarin OostVlaanderen eens te meer met technisch onderlegd
voetbal goed uit de hoek kwam en ook goede resultaten boekte in Interprovinciale confrontaties.
Ook zijn terug een aantal spelers/speelsters opgemerkt door de ‘grote clubs’.
Hugo Van de Slyeke was enthousiast over de goede
verstandhouding met de clubs en de gewaardeerde medewerking dat de PJO steeds krijgt vanwege de provinciale secretaris, Bart Huylebroeck, en
zijn medewerkers.

Doel
In elke provincie heeft de K.B.V.B. een jeugdopleiding voorzien voor zowel jongens als voor meisjes. Deze heeft tot doel het talent in alle uithoeken van het land op te sporen en te laten doorstromen naar het juiste opleidingsniveau. Zij verzekert bovendien een bijkomende opleiding voor
de jeugd en de trainers van de amateursclubs en
beoogt tenslotte een betere communicatie met de
clubs.
De P.J.O. valt in alle provincies onder de bevoegdheid van het Jeugddepartement van de
K.B.V.B. en de V.F.V. Het lid van het U.C en de
provinciale verantwoordelijke dragen de volledige verantwoordelijkheid over de werking in hun
provincie en worden hierin bijgestaan door twee
coördinators. Alle spelers/speelsters tussen 11 en
16 jaar en toegewezen aan clubs gaande van een
regionaal, provinciaal of nationaal label komen in
aanmerking om opge-roepen te worden naar de
activiteiten van de P.J.O., dit volgens de onderrichtingen van het Jeugddepartement.
Dit jaar zal er eveneens de nodige aandacht geschonken worden aan spelers welke laat matuur

zijn, dat wil zeggen geboren in de tweede helft van
het jaar ofwel met minder sterke morphologie
(kleiner en/of lichter dan normaal voor hun leeftijd). Met deze spelers zal er een selectie ‘Futurs’
gevormd worden bij de categorieën U17, U16,
U15 en U14 van de jongens. Tweemaal per seizoen (eenmaal in de eerste fase en eenmaal in de
tweede fase) zullen de selecties U17, U16, U15 en
U14 + de Futurs deelnemen aan nationale detectiedagen waar ze zullen gezien worden door de nationale trainersstaf. Voor de categorieën U12, U13
en U14 (enkel voor de spelers welke niet behoren
tot een club met nationaal label) en de meisjes U15
en U13 zijn er interprovinciale driehoekstornooien en interprovinciale memorials voorzien.
Er worden ook twaalf ‘Opentalentendagen’ ingericht, zes in de eerste fase en zes in de tweede fase.
Spelers/speelsters die denken dat ze een kans verdienen om zich te profileren kunnen daaraan vrij
deelnemen mits ze zich hiervoor tijdig inschrijven.
De provinciale trainers volgen voornamelijk de
wedstrijden van de nationaal uitkomende ploegen
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waar normaliter de betere spelers aantreden. Deze
kernen (U17, U16, U15 en U14 + de meisjes) dienen in december overgemaakt te worden aan de
nationale jeugdverantwoordelijke(n).
De opleiders (scouts) gaan elk weekend van september en oktober op pad om de wedstrijden van
de provinciale-, de bijzondere- en regionale jeugdploegen te scouten (visioneren) de betere spelers/speelsters te noteren en door te geven aan de
provinciale verantwoordelijke. Uit deze database
worden de spelers/speelsters opgeroepen en de selecties gevormd.
Sedert enkele jaren wordt er gebruik gemaakt van
de sportaccommodaties van het Provinciaal domein ‘Puyenbroeck’ te Wachtebeke om een groot
deel van de activiteiten te laten doorgaan. Het
POC (Provinciaal Opleidings Centrum) is te bereiken via de Puidonkdreef en is gelegen aan het
zwembad, de sporthal en parking 2. De activiteiten van de PJO gaan door op twee kunstgrasterreinen (aangepast schoeisel met vaste noppen is
verreist!)

Finale Hofman Cup 2011 op het terrein van SV Sottegem

Zingem bij de dames
en Voorde bij de heren
lie Giot Lien Van Durme op doel af, maar haar
schot rolde centimeters naast. Maar in plaats van
2-3 werd het in de slotminuut 1-4. Een fraai schot
van Marijke De Rouck onder de lat waar Bonny
Ghijs geen verhaal tegen had. Eindstand en verdiende zege voor Zingem. Bravo ook aan alle dames
van Merelbeke voor het behalen van de finale en
dan nog te moeten spelen in ongunstige omstandigheden.

Heren

SV Voorde won voor de tweede opeenvol- Zingem won zowel de titel bij de dames in
gende maal de Hofman Cup bij de heren. eerste provinciale als de Hofman Cup.

Dames
Merelbeke begon als underdog tegen een sterk
Zingem dat de beste ploeg was in de competitie en terecht kampioen speelde. Zingem telt
in zijn rangen enkele speelsters met eerste
klasse ervaring. Merelbeke, de laatste jaren telkens in de top drie, eindigde afgelopen seizoen
op de vierde plaats. Bovendien moest Merelbeke zwaar gehandicapt aantreden. Keepster
Bo De Rop is naar Canada vertrokken, de stopper Lynn Verdonck en spits Leen Vervynckt
(met 29 goals) waren gekwetst. Florance Lannoy, net terug van drie maanden stage, ontbrak matchritme en Evelien Dick speelde na
een blessure op halve kracht.
Onder een grote belangstelling zagen we na tien
minuten Evelien Dick doortikken naar Kim Calle-

baut die Lien Van Durme op rechts bedient. Lien
maakt zich met een schitterende haakbeweging
vrij en schiet met de linker de 1-0 op het bord. Merelbeke, te zenuwachtig acterend, werd bij de keel
gegrepen door Zingem. Een speelster mag zomaar
voorbij een viertal speelsters wandelen, op links
voorzetten en de terugkerende bal naar het doelgebied gaf Graziella Verhelst al te makkelijk de kans
om binnen te koppen, 1-1. Amper twee minuten
later keurige lobbal van Steffie Van Thieffe en Merelbeke op achterstand, 1-2. Merelbeke, totaal de
kluts kwijt snakte naar de rust en Zingem bleef
maar drukken. Spijtig voor Merelbeke scoort Zingem in de laatste seconden van de eerste helft. Op
corner mag uitblinkster Ingrid Derycke van dicht
bij naast de paal binnenschieten, 1-3.
In de tweede helft speelde Merelbeke beter mee,
bleef rustiger, maar was het toch Zingem dat de
wet dicteerde. Een kwartier voor tijd stuurt Aure-

Was het het warme weer of het einde van een lang
seizoen, de finale van de Hofman Cup heeft minder gebracht dan wat er van verwacht werd. Voorde kon de Denderhoutemnaren niet in verlegenheid brengen. Het duurde 15 minuten voraleer we
een eerste kans konden noteren langs de kant van
Voorde: Diependaele kon op doel trappen maar de
goalie van Denderhoutem, Pieter Brackman, redde
gevat. We kunnen nog de hoekschop, gegeven door
Delplace, maar nipt over gekopt door Guillemaere, meegeven voor de eerste helft.
De tweede helft verliep aan eenzelfde tempo. We
zagen Denderhoutem een kans afdwingen via Van
Cancauwenberghe, maar deze ziet zijn schot naast
gaan. Ook Diependaele van Voorde besluit naast.
Een goed kijkende Detaille doet doelman De Jonghe de bal in hoekschop verweren na een mooi
schot. Halfweg de tweede helft opnieuw hoekschop voor Voorde: Delplace bereikt Diependaele, maar diens schot scheert de deklat. Evrard kan
de bal mooi afleggen voor Guillemaere, maar
Brackman redt opnieuw. In de 80ste minuut kan
Voorde eindelijk afstand nemen van Denderhoutem na een mooie actie van Diependaele die in de
korte hoek besluit. Tweede opeenvolgende overwinning voor Voorde in deze Hofman Sport Cup.

Voor het eerst in de accommodaties van RC Gent-Zeehaven

Algemene vergadering K.B.V.B.V.F.V. zeer goed verlopen
Het was even wennen nadat de Algemene Vergadering die jaarlijks plaatsvond in de businessseats
van AA Gent verhuisde naar de accommodaties van
Gent-Zeehaven. Alles verliep op een vlekkeloze manier.
Achtereenvolgens kwamen de volgende sprekers
aan de beurt: André Martens, voorzitter van het
Provinciaal Comité, Paul Huylebroeck, voorzitter
van de Provinciale Scheidsrechterscommissie,
Steven De Jaegher, sporttechnisch coördinator Voetbalfederatie Oost-Vlaanderen en Robert Huygens,
lid van het Uitvoerend Comité.
Tussendoor werd het ‘jaarverslag van het Provinciaal Comité’, de modaliteiten voor de kampioenschappen en de aanpassingen’, het reglement van
de Hofman Sport Cup heren en dames zonder opmerkingen goedgekeurd.
De medailles en diploma's werden aan de kampioenenploegen uitgereikt.

André Martens
overhandigde de
beker van België
dames aan de
afgevaardigde
van Sinaai Girls.

Voorzitter van het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen, André Martens, dankte iedereen voor de aanwezigheid en wenste iedereen een succesvol seizoen 2011-2012.

De algemene vergadering op zaterdag 18 juni 2011 in de accommodaties van RC Gent Zeehaven verliep vlekkeloos. Inzet:
Paul Huylebroeck, Robert Huygens en Bart Huylebroeck.
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