
 
 

 

Beste collega-observer, 

Beste voorzitter van de Vriendenkring, 

Beste (assistent-)scheidsrechter, 

Beste secretariaatsmedewerker, 

 

 

Toen ik U amper een goede drie maanden geleden mijn eerste Nieuwjaarsbrief als 

Voorzitter van het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen bezorgde kon niemand vermoeden 

dat de wereld er vandaag compleet anders ging uitzien. Sedert half maart leven we in een 

andere tijd en niemand weet wat de nabije toekomst ons gaat brengen. 

 

In ons beroepsleven worden velen onder ons vandaag getroffen. Als zelfstandige, als 

werknemer, als horeca-uitbater, als medewerker in een cruciaal beroep. We leven met 

iedereen mee en hopen dat we er snel weer met zijn allen samen bovenop kunnen komen. 

 

Maar ook een grote merci naar iedereen in de zorg; ook diverse van onze refs staan 

vandaag als arts of verpleegkundige in de vuurlinie. 

 

Normaal zouden we nu volop in de eindstrijd van de diverse competities zitten waarbij van 

het scheidsrechterskorps weer het uiterste zou verwacht worden. Integendeel zitten we nu 

werkloos thuis en smachten we naar de groene rechthoek en naar het ons geliefde 

voetbalspel. 

 

Vandaag gaat onze interesse en al onze inzet in de eerste plaats uit naar een goede 

gezondheid. Waar die wens op nieuwjaarsbijeenkomsten misschien wat hol en obligaat 

klinkt, is ze nu meer dan ooit aan de orde en beseffen we er misschien nu maar het echte 

belang ervan. Ik hoop dan ook in eerste instantie dat het goed met jullie gaat. Dat jullie 

gezond en wel deze tijden doormaken. Dat het goed gaat met jullie gezinnen en families. 

Waar jullie persoonlijk geraakt zijn door ziekte of een overlijden in jullie omgeving, leven 

we met jullie mee. 

 

 

Het past dan ook even stil te staan bij diverse overlijdens waarmee we de laatste weken 

geconfronteerd werden (los van de oorzaak waar wij ons niet over dienen uit te spreken 

en de privacy van de families respecteren). We moesten afscheid nemen van 

scheidsrechter Ronny Schaepdrijver, oud-ref Monique Den Hert en oud-opleider Ludwig 

Maes. We betreurden ook het overlijden van Danny Vanderhoven, Head Instructor bij het 

BA Limburg. Waar wij als grote scheidsrechtersfamilie op dergelijke momenten samen 

willen rouwen moeten we dit nu van op afstand doen wat het afscheid dubbel hard maakt. 

Namens de West-Vlaamse arbitrage bied ik in uw aller naam aan de getroffen families onze 

oprechte blijken van deelneming aan. Door afstand gescheiden, maar in gedachten één en 

samen. 

 

 

Ik wil van deze boodschap een boodschap van hoop maken. Blijf volhouden!  

 

Respecteer de noodzakelijke maatregelen door de overheid opgelegd. Wij zijn op het 

voetbalveld diegenen die de regels laten respecteren; we moeten in deze Corona-tijden 

ook diegenen zijn die de nu opgelegde regels van de overheid en Voetbal Vlaanderen 

correct opvolgen.  

 

We hebben in het licht hiervan harde maatregelen moeten treffen: geen fysieke 

ledenvergaderingen meer dit seizoen, geen eindeseizoensactiviteiten, geen tornooi op 2 

mei, geen trainingen en technische sessies, …. Onpopulaire maar de enig juiste 

beslissingen. 



 
 

Dat we hier door komen staat vast. Dat we het volle leven zullen hernemen ook. Ik ben in 

alle geval oprecht geraakt en ontroerd door de blijken van veerkracht die de West-Vlaamse 

arbitrage toont. Ik zie schitterende initiatieven in en over de Vriendenkringen heen om 

elkaar gemotiveerd te houden en solidariteit met elkaar te vertonen. Ga hiermee door. 

Maak Red Card for Corona-filmpjes, organiseer virtuele trainingssessies en 

ledenvergaderingen-op-afstand.  

 

 

We hebben jullie vorige week een trainingsschema (“Stay Fit Referees”) bezorgd om de 

conditie te onderhouden. Maak er gebruik van. Blijf individueel trainen en laat de conditie 

niet achteruit gaan. De dag van jullie eerste wedstrijd komt er aan. Zorg dat je klaar bent.  

 

Het is misschien ook het moment om even de reglementenkennis aan te scherpen. Lees je 

reglementenboekjes een opnieuw; neem deel aan allerlei reglementsquizzen die online en 

via de sociale media aangeboden worden (zeker die van het Professional Referee 

Department en Voetbal Vlaanderen zijn aanraders).  

 

Voor zij die niet kunnen wachten op de officiële Nederlandse vertaling van de 

reglementswijzigingen voor het seizoen 2020-2021 die onlangs door IFAB werden 

goedgekeurd, is er op de Nederlandse site sao-apeldoorn.nl/spelregelwijzigingen-2021 al 

een officieuze vertaling te vinden.  

 

 

Ik wil ook even korte evaluatie maken van het afgelopen seizoen. Wanneer ik er de 

beleidsnota 2019-2023 bijneem ben ik trots. Trots omdat we met het Bureau Arbitrage al 

heel wat zaken hebben kunnen verwezenlijken. 

 

1. Beleidslijn 1 – Aantrekken van nieuwe scheidsrechters: de negatieve cijfers lijken 

gestopt. We lijken te kunnen spreken van een stabilisering van het aantal en kunnen 

misschien zelfs een heel kleine aangroei optekenen. Het systeem van begeleiding van 

nieuwe refs werkt, met dank aan de Vriendenkringen voor de aanpak van de 

peterschappen. Het project Referee Ambassador is een succes. In de eerste maanden 

na de lancering zijn we erin geslaagd om al in meer dan vijftig clubs een officiële 

Referee Ambassador aangeduid te hebben gekregen. 

 

2. Beleidslijn 2 – Coachen, begeleiden en opleiden van scheidsrechters: de detectie loopt 

volop; heel wat refs stromen versneld door in de J-reeksen; de J-cursussen trekken 

heel wat volk; de beloftenwerking draait op volle toeren met heel wat verschuivingen 

in de loop van het seizoen. Ook in Klimmen & Dalen hebben we afgelopen seizoen heel 

wat promoties mogen vaststellen. 

 

3. Beleidslijn 3 – Werking van het BA WVL professionaliseren: ik ben ongelooflijk trots op 

mijn observers die zich wekelijk inzetten om op wedstrijden aanwezig te zijn en de refs 

en AR’s met woord en daad bij te staan. De kwaliteit van de rapporten is er sterk op 

vooruitgegaan, niemand kan dit ontkennen. De aanwezigheid op de trainingen is 

ongetwijfeld een meerwaarde. 

 

4. Beleidslijn 4 – Hertekenen van het landschap van de West-Vlaamse Vriendenkringen. 

Ik heb de eer en het genoegen gehad bijna alle Vriendenkringen te bezoeken (de laatste 

twee zijn door Corona even on hold gezet). Wat heb ik telkens genoten van die 

avonden. Ik heb kunnen vaststellen hoe hard daar gewerkt wordt. De Vriendenkringen 

nemen hun rol als recruter, als verbinding tussen ref en Bureau, als verbinding tussen 

clubs en refs, als community, volop op. Gefeliciteerd daarvoor en doe zo verder! Maak 

van die maandelijkse bijeenkomsten kwalitatief hoogstaande vergaderingen en speel 

volop jullie rol. Dank aan de Voorzitters voor jullie constructieve samenwerking. 

 



 
 

Maar het werk is niet af. Binnen het Bureau Arbitrage West-Vlaanderen werken we volop 

verder. In de eerste plaats aan de formele afronding van het seizoen 2019-2020 waar ons 

met de opmaak van de klassementen nog een belangrijke opdracht wacht. We berichten 

jullie zo snel mogelijk over de resultaten. 

 

Maar we werken ook – uiteraard elk vanuit zijn eigen kot en via video-overleg - aan de 

voorbereiding van het nieuwe seizoen, met een verdere evaluatie van het beleidsplan en 

het formuleren van nieuwe doelstellingen en ambities. Met alle beperkingen en 

onzekerheden die het inhoudt; maar ook met het opnemen van onze verantwoordelijkheid 

zelfs als dit harde beslissingen zou kunnen inhouden.  

 

We willen klaar staan om van zodra we kunnen het seizoen 2020-2021 op gang te fluiten, 

op welke datum dat ook zal zijn en waar we vandaag zelf geen vat op hebben.  

 

Eén regel zal daarbij steeds voorop staan: respect voor de uitgevaardigde regels en 

absoluut vooropstaand: éénieders gezondheid. We houden jullie via e-kickoff en de 

Vriendenkringen op de hoogte. 

 

 

Beste vrienden van de West-Vlaamse arbitrage, 

 

Hou vol en hou de moed erin. Er is een post-Corona tijdperk. Ook dan zullen we samen 

verder gaan. 

 

Of om het met de tekst van waarschijnlijk het populairste voetballied te zeggen: 

 

“When you walk through a storm 

Hold your head up high 

And don't be afraid of the dark 

 

At the end of a storm 

There's a golden sky 

And the sweet silver song of a lark 

 

Walk on through the wind 

Walk on through the rain 

Though your dreams be tossed and blown 

 

Walk on, walk on 

With hope in your heart 

And you'll never walk alone”. 

 

 

 

 

Pascal Engels 

Voorzitter 

Bureau Arbitrage West-Vlaanderen 

 


