ALGEMENE RICHTLIJNEN SEIZOEN 2018 – 2019
BUREAU ARBITRAGE WEST-VLAANDEREN

1. Beschikbaarheid
Elke ref en observer moet zijn beschikbaarheden per dag ingeven.
We verwijzen naar de mail eerder bezorgd waaraan ook een filmpje is toegevoegd.
Belangrijk: tegen de eerste van de maand, is de volgende maand volledig ingevuld (dus:
tegen uiterlijk 01/09 is de volledige maand oktober ingevuld en zo voort).
Indien u door bepaalde omstandigheden niet beschikbaar bent (binnen de twee weken voor
aanduiding) zal deze aanvraag door het systeem niet worden aanvaard. In dit geval dient
de te late onbeschikbaarheid met de reden en met een attest, onmiddellijk te worden
gemaild naar het secretariaat (psc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be).
Het zich laattijdig onbeschikbaar stellen (behalve wanneer dit bevestigd wordt door
dokters- of werkgeversattest) leidt na driemaal (voor Klimmen en Dalen) en na vijfmaal
(voor J) tot een automatische oproeping ter verschijning voor het Bureau Arbitrage
gekoppeld aan administratieve sanctie. Bij elke herhaling na oproeping leidt dit
onmiddellijke niet-aanduidingen.
2. Langdurig onbeschikbaarheid
Bij een langdurige onbeschikbaarheid (langer dan één maand of wanneer er systematisch
een opeenvolging van dagen of weekends is), moet steeds via het secretariaat een
aanvraag tot langdurige onbeschikbaarheid worden aangevraagd. Deze aanvraag moet
door het Bureau Arbitrage goedgekeurd worden.
3. Afmelding wedstrijd na aanduiding in e-kickoff


Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot
17.00 uur dient het secretariaat te worden geïnformeerd per telefoon op het nummer
09 / 225 19 73, en dient dit dezelfde dag ten laatste op 17.00 uur bevestigd te worden
per mail (psc.foot.westvlaanderen@voetbalvlaanderen.be).
Een attest om uw afmelding te wettigen zal steeds vereist zijn.



Vanaf vrijdag 16.00 uur (steeds telefonisch; NIET per mail of sms):
 Eerste ploegen ref: Dhr. L. Matthys op 0475/29.96.55 (volledig weekend).
 Assistent-ref: Dhr. P. Engels op 0478/34 50 41 (volledig weekend).
 Jeugd en reserven: Mevr. K. Oplinus op 0478/20.45.47 (tussen 10.00 uur en 12.00
uur).
Een attest om uw afmelding te wettigen zal steeds vereist zijn.



Wanneer men zich dient af te melden, is het niet toegestaan zelf een collega-vervanger
te gaan zoeken of contact op te nemen met de thuisclub. Gewoon de hierboven

procedures volgen zal ertoe bijdragen dat vervangingen zo vlot mogelijk kunnen
verlopen.


Bij kwetsuur of ziekte, wacht niet tot het uiterste moment om je af te melden. Wanneer
het om 10:00 uur niet lukt, zal het probleem ook om 12.00 uur niet opgelost zijn.

4. Bijkomende aanduidingen door Bureau Arbitrage West-Vlaanderen
Door allerlei redenen kunnen door het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen bijkomende
wedstrijden aangeduid worden. Gelieve daarom permanent e-kickoff te raadplegen.
Pas vanaf vrijdagochtend zullen bijkomende wedstrijden voor het er onmiddellijk op
volgende weekend ook telefonisch door het secretariaat gemeld worden.
5. Beschikbaarheid tijdens het weekend
Wanneer je op zaterdag, zondag of op een feestdag niet werd aangeduid blijf je ter
beschikking van het Bureau Arbitrage.
Dit wil zeggen dat men bereikbaar dient te zijn op het opgegeven telefoonnummer en
uiteraard bereid bent om een uitgevallen collega te vervangen.
We gaan er ook van uit dat de telefoon dan opgenomen wordt.
6. Afgelaste wedstrijden & forfait
Het is steeds aangeraden voor vertrek naar de wedstrijd je mail te controleren. Ploegen
kunnen immers tot 4 uur voor de wedstrijd eenzijdig beslissen niet te spelen wegens
onbespeelbaarheid van het terrein of forfait te geven.
7. Scheidsrechtersverslag
Het scheidsrechtersverslag wordt ten laatste op de eerste werkdag na de wedstrijd en liefst
voor 14:00 uur via e-kickoff overgemaakt aan de Regional manager van het Sportcomité
Amateurvoetbal of van het bevoegd Provinciaal Comité en dit om een snellere bestraffing
door het parket mogelijk te maken.
Naast het toekennen van de code dient de scheidsrechter ook telkens toelichting te geven
bij de gebeurde feiten.
Scheidsrechters die hun verslag niet tijdig insturen zullen opgeroepen worden voor het
Bureau Arbitrage en kunnen voorgesteld worden tot schrapping van de bondslijsten.
8. Trainingen en cursussen
Deelname aan de door het Bureau Arbitrage georganiseerde cursussen en trainingen is
verplicht.
Verontschuldigen worden enkel en alleen gericht aan Mevr. Oplinus.
Niet-geattesteerde en niet-verontschuldigde afwezigheden zullen aanleiding geven tot
sancties door middel van niet-aanduidingen bij de eerstvolgende aanduidingsronde.

Wie omwille van kwetsuur niet aan het fysieke gedeelte van de bijeenkomst kan deelnemen
moet toch aanwezig zijn voor de technische sessie.

