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De onophoudelijke kritiek van 
trainers en clubleiders op de 
arbitrage is voelbaar tot op de 
bodem van de piramide. Het 
aantal scheidsrechters bij de 
bond is ondertussen gedaald tot 
het voorlopige dieptepunt van 
6.028. Dat zijn er liefst 109 
minder dan zes maanden 
geleden.  
 
Ons land kon het voorbije seizoen nog rekenen op de 
internationale prestaties van Frank De Bleeckere, verkozen tot op 
twee na beste scheidsrechter van de wereld en uithangbord van de 
campagne word scheidsrechter . Maar dat volstaat dus blijkbaar 
geenszins. Rekrutering is ook niet het probleem. Alleen is het zo 
dat de jongste jaren meer arbiters afhaken dan er nieuwe 
bijkomen. In het seizoen 2007-2008 verwelkomde men om en bij 
de 700 nieuwe gezichten, maar gaven er zo'n 850 de brui aan.  
 
'De dalende trend is onmiskenbaar', bevestigt Kris Bellon, referee 
manager bij de voetbalbond. 'Er zijn momenteel 288 mensen in 
opleiding, ongeveer zeventig procent daarvan blijft actief. Je mag 
er rekening mee houden dat er daarbij dit jaar minder uitstroom 
zal zijn dan vroeger, omdat scheidsrechters nu niet langer 
verplicht zijn om op 55-jarige leeftijd te stoppen. Maar dat zal 
niet volstaan om de tendens om te keren.'  
 
Agressie 
 
Ook Luc Matthys, voorzitter van het provinciale 
scheidsrechterscomité van West-Vlaanderen, erkent het 
probleem.  
 
'Met de nieuwe lichting erbij zitten we nu aan 720 
scheidsrechters, terwijl we vorig seizoen nog 800 leden telden. In 
het kalenderjaar 2008 ontvingen we 100 nieuwe rekruten, maar 
vielen er ongeveer 140 arbiters af. Dan weet je wel waar het 
probleem zit. Het verbale gedoe langs de lijn heeft er veel mee te 
maken. Wie wil er nog fluiten voor 25 euro, om daar alles over 
zich heen te krijgen, terwijl je in vierde provinciale meer kan 



verdienen met te voetballen?'  
 
De agressie, dat is volgens Matthys de voornaamste reden 
waarom veel jonge scheidsrechters al heel vroeg afhaken. 'Clubs 
en trainers beseffen niet dat ze hiermee hun eigen graf delven. 
Alleen door meer geduld te tonen met jonge elementen kunnen ze 
op langere termijn genieten van betere arbitrage. Maar met die 
boodschap predik ik in de woestijn.'  
 
'De job van arbiter wordt vaak onderschat', zegt 
scheidsrechtersbaas Robert Jeurissen. 'Heel wat nieuwelingen 
gaan slecht om met de moeilijkheidsgraad van het optreden. Ze 
denken een nieuwe hobby gevonden te hebben die net zo 
makkelijk is als voetballen. Maar al snel worden ze met de 
realiteit geconfronteerd. Vaak gaat het om jongeren die ook nog 
eens gebracht worden door hun ouders en die schrikken net zo 
goed van het verbale geweld rond de velden. Als er op nationaal 
vlak ook nog eens zware kritiek wordt geuit, voelen we dat 
trouwens ook bij de rekrutering.'  
 
Jeugd straks zonder scheidsrechter? 
 
Bronnen binnen het wereldje wijzen ons op een ernstig probleem. 
Tot voor kort werden voor alle wedstrijden vanaf miniemen 
officiële scheidsrechters aangeduid, maar insiders vrezen dat 
enkele jeugdcategorieën het straks zonder moeten doen. 'In 
sommige provincies is er nu al een tekort', weet Kris Bellon. 
'Nationaal kunnen we uiteraard alles opvangen, maar aan de basis 
is het een ander paar mouwen.'  
 
Brabant is naar verluidt een probleemprovincie. 'Bij ons loopt het 
nog niet zo'n vaart', laat Luc Matthijs vanuit West-Vlaanderen 
weten. 'We moeten per weekend ongeveer 600 matchen invullen 
en dat lukt nog net. Maar er zitten scheidsrechters bij die drie 
wedstrijden per weekend fluiten: miniemen en knapen op 
zaterdagnamiddag, junioren op zondagochtend. Dat zijn de echte 
idealisten, maar dat is een uitstervend ras. Jongeren die carrière 
willen maken, doen daar uiteraard niet meer aan mee.'  
 
Ondertussen neemt de bond enkele initiatieven om de 
doorstroming te verbeteren en zo het afhaken een halt toe te 
roepen. Afgelopen weekend vond in Knokke een cursus plaats 
voor talenten jonger dan 20 die nu al in de categorie klimmen en 

dalen (eerste ploegen) fluiten. Een voorbeeld dat op 14 maart een 
vervolg krijgt voor de beloftevolle arbiters in Antwerpen en 
Limburg. 'Onder meer onze physical coach Werner Helsen komt 
daar les geven', verduidelijkt Bellon. 'Verder proberen we hen 
technisch bij te scholen, zodat ze makkelijker de stap kunnen 
zetten naar weer een volgende promotie.'  
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