
Vragenlijst seizoen 2017-2018 
Scheidsrechter / Assistent Scheidsrechter 

Naam:    Voornaam: 

Geboortedatum: 

Gewraakte clubs (inclusief vermelding van de reden): 

Club Reden 

  

  

  

  

 

Geslacht:  

 

Beschikbaarheden: 

Indien u voor een bepaalde dag niet beschikbaar bent, dan kruist u dit aan in het vak “Niet beschikbaar” 

van de overeenkomstige dag. 

Bent u wel beschikbaar, dan vult u het aanvangsuur in bij “Beschikbaar van” en het einduur in 

“Beschikbaar tot”. Indien u op bepaalde dagen meerdere periodes beschikbaar bent (bvb van 9u tot 

12u in de voormiddag en van 18u tot 22u ’s avonds) mag u ook meerdere periodes vermelden. Let op: 

u komt in aanmerking voor alle wedstrijden van uw categorie waarvan het startuur binnen de vermelde 

periodes valt! 

Op de dagen dat u beschikbaar bent, kruist u ook uw vervoersmiddel aan, dat u gebruikt om naar uw 

wedstrijd te gaan. Er is de keuze tussen auto, trein, bromfiets & fiets. De keuze van dit vervoersmiddel 

bepaalt het maximaal aantal blokken dat u zal hebben. 

De dagen dat u op het tweede adres verblijft, kruist u dit eveneens aan in het vak “Tweede adres”. 

Indien u op uw gewone adres verblijft, hoeft u niets aan te kruisen.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

Niet beschikbaar               

        

Beschikbaar  
vanaf uur: 

u. u. u. u. u. u. u. 

Beschikbaar  
tot uur: 

u. u. u. u. u. u. u. 

Meerdere uren 
beschikbaar: 

       

        

Vervoersmiddel:        

        

Tweede adres:               



Diverse 

• Voor scheidsrechters die actief zijn als voetballer, graag volgende zaken aangeven: 

o Naam van de club: 

o Actief in welk team (A-ploeg, U21, U19, U17, …): 

 

• Hoeveel wedstrijden bent u bereid maximaal te leiden per weekend (dit geldt als assistent & 

scheidsrechter samen)? 

 

• Wilt u soms 2 wedstrijden per dag?  

 

 

• Bent u akkoord om op te treden bij het G-voetbal (mensen met een beperking)? 

 

• Maximum aantal blokken? 

 

 

• Vriendenkring? 

 

 

Verlofaanvragen dienen 3 weken op voorhand te worden aangevraagd via E-Kickoff. 

 

Scheidsrechters die hun vragenlijst niet tijdig (VOOR 30 juni) insturen zullen niet meer aangeduid 

worden en er zal eventueel afgezien worden van hun diensten. 

 

Scheidsrechters tussen de 55 en 60 jaar oud dienen voor de aanvang van het seizoen een medisch 

attest van geschiktheid in te sturen. Scheidsrechters van 60 jaar of ouder dienen ook een cardiogram 

in te sturen. 

 

Namens het Referee office 


