Verslag consultatieve
scheidsrechtersvergadering
3 september 2018
“PC Herentals”

Aanwezig:
Directeur Sport:
Adjunct Directeur Sport:
Adjunct Directeur administratief:
Provinciaal secretaris:
Scheidsrechter:

Alain GARNIER
Herman HILLEN
Jean BOUMANS
Peter CRAUWELS
Lucien BECKERS
Joris DE BRUYNE
Patrick TEMPST
Marc OP DE BEECK
Bert VAN HOVE
Marc VAN HOVE
Luc VAN REGENMORTEL

Verwelkoming door de voorzitter:
Vermits Marc Borremans ontslag gegeven heeft als voorzitter van de scheidsrechters en
als scheidsrechter, neemt Herman Hillen als directeur sport het voorzitterschap van de
vergadering op zich. Hij heet iedereen van harte welkom en hoopt op een constructieve
vergadering. Hij heet speciaal Joris De Bruyne hartelijk welkom als nieuwe
scheidsrechter.
Goedkeuring vorig verslag:
Blijkbaar heeft geen enkele scheidsrechter het verslag ontvangen. We zullen er in de
toekomst op toezien dat iedereen het verslag ontvangt. Herman leest het verslag voor
ter controle. Na aanpassing van de aangestelde scheidsrechters voor het PKGD in Niel werd
het verslag van 5 februari 2018 door iedereen goedgekeurd.
Briefwisseling:
Marc Borremans en Karin Salaerts namen ontslag naar aanleiding van de, volgens hen,
vele overtredingen op de provinciale kampioenschappen. Eveneens hadden ze
persoonlijke motieven om hun functie neer te leggen.
Marc Dieltjens wenst, na een sabbatjaar, zijn opdracht terug op te nemen. Begin 2018
liet hij weten dat hij zijn opdracht voorlopig even wil neerleggen omwille van persoonlijke
redenen. Half augustus schreef hij Herman Hillen een mailtje met de vraag om hem
terug op actief te zetten. Herman heeft hierop gereageerd dat de zaak nog voor de
erejury moet voorkomen. Zolang er geen uitspraak is van de erejury mag hij niet
optreden als scheidsrechter noch als gelegenheidsscheidsrechter.
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Irene de Meyer heeft ons de vraag gesteld om haar een badge van scheidsrechter te
overhandigen. Zij is initiator bij Sport Vlaanderen en vroeger automatisch bevoorrecht
om als scheidsrechter op te treden. Deze vraag werd doorgestuurd aan het dagelijks
bestuur. Omdat Irène geen opfrissingscursus heeft gevolgd en geen kampioenschappen
heeft gedaan, en dit volgens de RIO van de scheidsrechters noodzakelijk is, is hier
negatief op gereageerd.
Verslag Vlaamse consultatieve scheidsrechterscommissie van 12 april 2018.
- Er waren 24 geïnteresseerden voor het scheidsrechtersexamen maar er kwamen
maar 14 mensen opdagen op het examen zelf. Er werd een zeer laag theoretisch
niveau vastgesteld.
- Er zal terug een maximumleeftijd van 70 jaar worden ingesteld om deel te nemen
aan het scheidsrechtersexamen.
- De provinciale consultatieve scheidsrechtersvergaderingen kunnen eveneens
dienst doen als opfrissingsmomenten.
Verslag Nationale scheidsrechterscommissie:
- Indien doelkogeltje niet reglementair wordt opgegooid moet de tegenpartij deze
onmiddellijk plaatsen. Hierbij mag de afstand afgestapt worden vooraleer het
doelkogeltje wordt opgeraapt. Indien het doelkogeltje niet reglementair wordt
gelegd, wordt de ganse ploeg bestraft met een gele kaart. (Dit geldt enkel voor de
kampioenschappen maar niet voor de wintercompetitie.)
- Kledij: Bermuda’s zijn toegelaten (tot net boven de knie). Eveneens worden er
geen gescheurde broeken toegelaten. Bij voorkeur wordt er in sportkledij
gespeeld.
Alain beantwoordt de vraag van Marc Op De Beeck: In Systeem Swiss zal al dan niet
toegelaten zijn van het schieten op het doelkogeltje worden beslist op jury-niveau. Zo
kan het zijn dat dit op het ene kampioenschap is toegelaten en in het andere
kampioenschap niet mogelijk is.
In de toekomst zal deze briefwisseling doorgestuurd worden ter info naar de
scheidsrechters.
Verkiezing nieuwe voorzitter provinciale scheidsrechterscommissie:
Daar Marc Borremans zijn ontslag heeft gegeven zal er een nieuwe voorzitter moeten
gekozen worden. Luc Van Regenmortel wil de functie op zich nemen. De voltallige
scheidsrechterscommissie, gaat hiermee akkoord. De lijst met mailadressen van de
scheidsrechters zal aan Luc bezorgd worden door Herman Hillen.
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Evaluatie provinciale kampioenschappen en vooruitblik naar de kampioenschappen 2019:
Dit jaar waren er 2 serieuze incidenten op de provinciale kampioenschappen. In beide
zaken waren scheidsrechters betrokken en werden tuchtverslagen gemaakt. Ondertussen
is in de ene zaak de straf uitgesproken, de tweede zaak komt volgende week voor.
Zijn er nog evaluaties van de scheidsrechters? Er is een natuurlijke selectie door het
organiseren van de verplichte opfrissingsdagen. Focus is verlegd van controle naar
opleiding.
Vooruitblik: Het systeem van de komende kampioenschappen stond nog in vraag bij het
versturen van de uitnodiging. Zaterdag zal dit op de Raad van Bestuur beslist worden.
Van zodra de beslissing is genomen, zullen de scheidsrechters op de hoogte gebracht
worden.
Er zijn regelmatig opmerkingen over te smalle terreinen. We proberen, als wedstrijdtafel,
de terreinen zo goed mogelijk te verdelen. Indien de omstandigheden het toelaten, kan
de scheidsrechter een ander terrein toewijzen.
Opfrissing reglement en aanpassingen reglement WC:
Het reglement van de wintercompetitie werd lichtjes aangepast maar dat zit vooral op
administratief vlak.
- Digitaal wedstrijdblad
- Slechts 1 mixte ploeg per provincie toegelaten bij dames federaal
- Eindronde met 5 ploegen (enkel de 5 provinciale kampioenen)
- PIB is verplicht voor ploegen die met 2 ploegen binnen de all-cat spelen anders
volgt er een boete van €200.
Kledijboekje werd door de Waalse collega’s nog niet goedgekeurd.
Rondvraag en allerlei:
Op de sportleidersvergadering zullen in de toekomst de scheidsrechters eveneens worden
uitgenodigd.
Marc Op de Beeck : Staat gescheurde broek ergens op website? Ja, op de site van de PFV
omdat dit enkel op Belgisch niveau is. Vlaamse consultatieve scheidsrechterscommissie
zal dit verder moeten bespreken.
Wat met scheidsrechters die op de zwarte lijst staan? Kunnen we voor hen geen
amnestie aanvragen? Herman vreest op een negatief advies. Hij vreest dat heel wat
scheidsrechters ontslag zullen geven omdat ze dan geen kampioenschappen meer
moeten doen en toch de wintercompetitie mogen arbitreren.
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Luc: Wat met gesloten schoenen? Alain neemt dit mee. Volledig gesloten schoenen zijn
verplicht. Nieuw reglement staat op site van de PFV.
Herman: Waar gaat volgende vergadering door? In februari zal de vergadering doorgaan
op PC De Lindepet.
Afsluiting vergadering:
De voorzitter sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn medewerking en wenst
iedereen een veilige thuiskomst.

Voorzitter scheidsrechters
Luc Van Regenmortel
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