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Dit werkplan is onder voorbehoud van de veiligheids- of gezondheidsmaatregelen van de 
Nationale Veiligheidsraad en Voetbal Vlaanderen. Derhalve kunnen de data en de geplande 
activiteiten te allen tijde opgeschort of verschoven worden, en kan het Bureau Arbitrage Futsal  
in het kader hiervan steeds noodzakelijke beslissingen nemen die dit werkplan overtreffen. 

Visie Voetbal Vlaanderen / B.A. FUTSAL  
 
De scheidsrechter van de toekomst : 
 (bege)leidt elke wedstrijd in goede banen 
 is integer, altijd en overal 
 speelt een verbindende rol 
 heeft plezier en wil zichzelf continu verder ontwikkelen 
 

Algemene beleidsuitdaging 
 
Futsal / Voetbal Vlaanderen organiseren wedstrijden die in goede banen worden (be)geleid door 
integere en sterke scheidsrechters. 
 

Specifieke beleidsopties 
 
Betere opleiding van scheidsrechters door degelijk opgeleide hoofdopleiders (technisch, fysisch, 
mentaal). werken met een hoofdinstructor per provincie en twee nationaal. 
Individuelere begeleiding m.b.v. Talent & Mentor-programma’s, coaches, medische staf  
 
Kwaliteitsvolle evaluatie van de scheidsrechters door degelijk opgeleide Observers. 
Een breder draagvlak creëren en samenwerken met andere beleidsdomeinen die ondersteuning kunnen 
bieden. 
 

Scheidsrechter als manager, opvoeder en ondersteuner 
 
De scheidsrechter is in de eerste plaats een opvoeder in het kader van het jeugd futsal en daarnaast 
ook een manager die door zijn specifieke taak positief kan bijbrengen om tot een optimaal fair-play 
gebeuren te komen. 
 
Als kerntaak heeft de scheidsrechter het doen respecteren van de spelregels. Hij/Zij heeft echter ook 
een belangrijke rol te vervullen als ondersteuner binnen het geschetste kader van opleiding en 
begeleiding van de speler(s). 
 
De opleiding van de scheidsrechter mag niet enkel gericht zijn op het aspect van de spelregels. De 
scheidsrechter is veelal een “manager”. Hij/Zij moet het spel controleren met zijn/haar persoonlijkheid 
rekening houdend met de technische en tactische aspecten van het Futsal spel. Er is de 
verantwoordelijkheid naar het bewaken van de integriteit van de speler(s), evenals het leveren van een 
pedagogische bijdrage binnen het vormingsaspect en de karaktervorming. 
 
De kernelementen van leren (ontwikkeling en groei) en beleven (het mentale en emoties) zijn ook van 
toepassing op de opleiding en beleving van de scheidsrechter op zich. 
 
Ook voor de scheidsrechter is bewegen, leren van het Futsal spel in al z’n facetten om het spel beter te 
begrijpen, plezier hebben om jongeren, spelers te mogen en te kunnen begeleiden, van belang om 
‘levenslang’ een actieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren tot het Futsal spel. Al deze 
aspecten geven mee gestalte aan de persoonlijke vorming van iedere scheidsrechter. 
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Vorming in de zin van ontwikkeling van persoonlijke karaktereigenschappen zoals zich kunnen 
doorzetten, goed kunnen communiceren,… alsook eigen maken van maatschappelijke en fundamentele 
waarden zoals respect hebben voor de spelers, respecteren van de spelregels, enz. 
 

Strategische acties 
 
Uniformiteit van structuur en visie realiseren. 
De provinciale Bureaus Arbitrage zijn bevoegd van jeugd tot Eerste Provinciale. 
 

Efficiëntie & effectiviteit 
 
Implementatie van RefAssist.  
De invoering van het aanduidingsprogramma RefAssist moet de KBVB/Voetbal Vlaanderen toelaten om 
extra Key Performance Indicator (KPI’s) te realiseren op korte – middellange en lange termijn. 
 

Objectieven 
 
Streven naar een optimalisatie van de verplaatsingskosten van scheidsrechters en observers / 
Opleiders. 
Tijdsreductie voor de aanduidings verantwoordelijken en reductie van administratieve opvolging voor 
het secretariaat. 
Een optimalisatie van diverse KPI’s. 
Digitale verwerking administratie en examenverslagen. 
 

Verankeren van een éénvormige opleiding… 
 
Een Referee Academy Futsal met een hoofdinstructor afgevaardigd door elke provincie zal binnen het 
Referee Departement FUTSAL opgericht worden met volgende overkoepelende taken: opleiding van 
scheidsrechters, observers en instructors; mentale follow-up en fysieke begeleiding. Andere taken 
blijven binnen de schoot van de provinciale Bureaus Arbitrage. 
 
Twee maal per seizoen; bij de start van het nieuwe seizoen en tijdens de opleidingsdag zullen de 
scheidsrechters en opleiders uitgenodigd worden om kennis te nemen van de nieuwe instructies. 
 

Innovatie in aanpak 
 
Rekrutering en retentie van scheidsrechters, een gedeelde verantwoordelijkheid met de clubs, 
aangestuurd door de provinciale Bureaus Arbitrage en B.A. Futsal. 
 
Opleiding en begeleiding observers & instructors wordt geoptimaliseerd vanuit andere beleidsdomeinen 
binnen Voetbal Vlaanderen en met behulp van externe expertise bijgestuurd , indien mogelijk . 
 
Het gebruik van  communicatiesets (headsets of oortjes) is toegelaten. Het Bureau Arbitrage ziet echter 
af van elke commerciële actie of aankoop. Schade of verlies is voor rekening van betrokkene. 
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Strategische en operationele doelstellingen 
 

Ambitie – “Actief jonge scheidsrechters rekruteren maar ook intensief 
begeleiden via een eigentijdse aanpak” 
 
Inschakelen van de internationale Futsal scheidsrechters bij rekruteringsprojecten: visibiliteit in 
mediacampagnes, deelname starterscursussen, talentendagen, enz. 
 
Peterschappen ( nog in te voeren binnen het Futsal ) moeten waar mogelijk voorrang krijgen op examens 
in een vroeg stadium. Van zodra een scheidsrechter de basiscompetenties onder knie heeft en zich in 
een veilige omgeving leerde ontplooien waardoor hij zich goed voelt in zijn nieuwe hobby, dan pas is hij 
klaar om geëvalueerd te worden door opleiders van het Bureau Arbitrage na te zijn voorgedragen door 
de RBA . 
 

Ambitie - “Een begeleiding en omkadering opzetten waarbij talentvolle 
scheidsrechters van in de provincie individueel worden gedetecteerd en 
begeleid tot internationaal topniveau” 
 
Detectie gebeurt in een vroeg stadium door de ( peters = provinciaal niveau ) , de opleiders van RBA 
Futsal en de opleiders van het Bureau Arbitrage Futsal. 
 
Het doel moet zijn om 10% nieuwe scheidsrechters per provincie aan te trekken en het uittreden zo veel 
mogelijk te beperken indien er nog motivatie aanwezig is. 
 
De doorstroming is nadien in handen van een cel opleiders  / coaches uit de provincie met oog voor 
beloftevolle elementen. 
Uniformering van de werking en opleiding van zodra deze beloften zich in Klimmen en Dalen bevinden.  
Elke nieuwe Futsal scheidsrechter zou tenminste één volledig seizoen actief dienen te zijn in de 
provinciale competitie. De voorgedragen kandidaten worden eind februari voorgesteld aan het O.B. 
Futsal zodanig dat deze dan de kandida(a)t(en) kan beoordelen. 
 
Er is een apart traject voor scheidsrechters  aangestuurd vanuit Bureau Arbitrage Futsal . Er zullen  
opleidingsmomenten voorzien worden waarbij alle deelnemers van deze provinciale beloften worden 
samengebracht.  
 
In de nationale reeksen liggen de vereisten op technisch en fysisch vlak hoger en wordt de groep 
selectiever. Als belofte overgaan naar de nationale reeksen betekent niet automatisch een 
toegangsticket tot de Coaching groep. De doelstellingen worden verhoogd en de piramide wordt 
smaller. Boven op de belangrijke technische en fysieke vaardigheden op het speelveld worden ook de 
volgende competenties meer naar waarde geschat: talenkennis, sociale vaardigheden, ethiek en 
mentale kracht waardoor het totale profiel van het jonge talent uitgroeit tot een sterke zelfstandige 
persoonlijkheid, zowel op als naast het speelveld. Leden van de coaching groep engageren zich 
spontaan om hun collega’s uit de provinciale beloften groep te coachen. 
 

Dienen van het Belgische Futsal : “Scheidsrechters actief ondersteunen op alle 
niveaus qua opleiding en werking” 
 
Opleiding van observers en instructors om scheidsrechters beter te kunnen bijstaan in hun loopbaan. 
Observers uit de provinciale reeksen moeten op basis van competentie en engagement kunnen 
doorstromen naar de nationale reeksen. 
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Categorieën 
 
De benamingen van de scheidsrechterscategorieën zijn opgenomen in artikel F802 van het 
Bondsreglement, en zijn afgestemd op de reeksen.  Hun kosten en vergoedingen zijn opgenomen in 
artikel F817 van het Bondsreglement. 
 

Nationale Futsal  
 

A1 = Alle wedstrijden  
A2 = Alle wedstrijden volgens ranking 
B = Alle wedstrijden volgens ranking 
C = Alle wedstrijden volgens ranking 
D = Alle wedstrijden volgens ranking  

 

 Provinciale Futsal  
 

1P = Alle wedstrijden  
2P = Alle wedstrijden volgens ranking 
3P = Alle wedstrijden volgens ranking 
4P = Alle wedstrijden volgens ranking 
5P = Alle wedstrijden volgens ranking 
H = scheidsrechters-spelers-speelsters in het Futsal = kunnen    géén wedstrijden leiden 

in de eigen reeks waarin ze spelen 
 

Recreatief Futsal  
 

R1 = effectieven 1ste ploeg 1ste afdeling 
R2 = effectieven 1ste ploeg 2de afdeling 
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Aanduidingen 
 
Alle aanduidingen verlopen met behulp van de tool RefAssist. Dit systeem checkt tevens de 
aanduidingen naar verplaatsingskost, diversiteit naar clubs en reeksen (bij jeugdwedstrijden), gedane 
opdrachten, … 
 
Het systeem start van het principe dat iedereen beschikbaar is, tenzij anders wordt ingegeven en de 
reden waarom verlof wordt genomen wordt verklaard. 
 
Aanduidingen verschijnen normaliter tien (10) dagen voor de wedstrijd. Dit kan wijzigen. Vervangingen 
worden steeds via de tool refassist gepubliceerd. Afhankelijk van de Provincie zullen de betrokkenen 
telefonisch gecontacteerd worden. 
Dit systeem verschaft het Bureau Arbitrage Futsal en de provinciale Bureaus Arbitrage ook de 
statistieken over de prestaties van de individuele scheidsrechter alsook van zijn categorie. 
 
Provinciale scheidsrechters uit de categorie 1P kunnen ook aangeduid worden voor wedstrijden in de 
interprovinciale competitie alsook voor de U21 wedstrijden in tweede nationale en eventueel te fungeren 
als R2 tijdens de hoofdwedstrijd. 
Deze aanduidingen hebben voorrang op de provinciale aanduidingen. 
 
Scheidsrechters die niet aangeduid werden in de nationale reeksen noch reserve zijn, worden ter 
beschikking gesteld van de Provincie. 
 
Gelieve te noteren dat er tot donderdagnacht nog vervangingen in refassist worden gepubliceerd.  
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Afmeldingen 
 
De afmeldingsprocedures zijn verschillend voor het Nationaal en Provinciaal Futsal. In beide gevallen 
moet er steeds een document (doktersbriefje, attest werkgever, …) bezorgd worden aan het 
secretariaat. 
 

 Voor scheidsrechters van het Nationale Futsal  dient het document naar het Bureau 
Arbitrage Futsal  gestuurd te worden en dit ter attentie van Tjorn De Wulf  (bij voorkeur per 
email). 

 Alle andere scheidsrechters dienen hun document aan hun respectievelijke secretariaat 
over te maken ongeacht het niveau van wedstrijd waar hij /zij in actief was. 

 

Afmeldingsprocedures : 
 

 Nationaal : Secretariaat Referee Departement (tel. 02/367.67.81) 
Betreft competities , beker , U21 , jeugd en vriendschappelijke wedstrijden  

o Maandag tot vrijdag :  Dhr. Tjorn De Wulf  (tel. 02/367.67.81 ) tijdens kantooruren 
o Na 16u : Dhr. Marc Knaepen 0478 / 084 565   -   089 / 41 77 22  

 
 Provinciaal :  
Betreft alle competities : 
Afmeldingsprocedure: 

 
Maandag tot vrijdag 16 uur: respectievelijke secretariaten. 

 Antwerpen : tel. 03/355.27.30 
 Limburg : tel. 011/28.30.47 
 Oost-Vlaanderen: tel. 09/225.19.73 

 
Na 16 uur en indien nodig tijdens het weekend ( jeugdwedstrijden )  

 
 Antwerpen : Dhr. Brabans Rudi (0477 380 346)  
 Limburg: Dhr. Frank Poismans (0497 45 32 61 - 012 39 38 96) 
 Oost-Vlaanderen: Dhr. Ben Philips (0477 22 43 76) 

 
 

  



 
8 

Evaluatie prestaties scheidsrechters en assistent-
scheidsrechters 
 
In de lijn van FIFA en UEFA werd een uniforme evaluatieschaal uitgewerkt voor alle categorieën. 
 
De examens in de Nationale afdelingen worden afgenomen door de opleiders van B.A. Futsal . 
De examens in de Provinciale afdelingen worden afgenomen door de opleiders van provinciaal B.A. 
Futsal . 

Evaluatie schaal 

9.0-10 Uitstekend 
Uitzonderlijke prestatie in een zeer moeilijke wedstrijd (gedetailleerd te verklaren in het 
examenverslag door de Observer) 

8.5-8.9 Zeer goed 
Foutloze prestatie ZONDER verbeterpunten, waarbij één of meerdere moeilijke KM correct 
werden beoordeeld in een moeilijke wedstrijd.(gedetailleerd te verklaren in het 
examenverslag door de Observer) 
Ook mogelijk in een normale wedstrijd op voorwaarde dat de Ref door zijn management 
een bepalende rol heeft gespeeld in het wedstrijdgebeuren (gedetailleerd te verklaren in 
het examenverslag door de Observer) 

8.3-8.4 Goed (te verwachten prestatie in een normale wedstrijd) 
8.4: bijna-foutloze prestatie zonder KM 
8.3: goede prestatie met kleine onvolmaaktheden (details) 

8.2 Voldoende, met enkele verbeterpunten die niet wedstrijdbepalend zijn 
8.2 : Plaatsing en verplaatsing ondermaats…enz. Onoordeelkundige, onevenwichtige 
beoordeling van fouten, te verbeteren signalisatie, meer uitstraling gewenst, enz…  

8.0-8.1 Voldoende met belangrijke verbeterpunten 
8.1 : voldoende prestatie waarin enkele basiscompetenties dringend verbeterd moeten 
worden : engagement , disciplinair management, aanvoelen van de wedstrijd, toepassen 
van de spelregels, toepassing voordeel, enz. 
8.0: nipt voldoende door het ontbreken van een groot aantal noodzakelijke 
basiscompetenties waardoor de arbitrage in beperkte mate aanvaardbaar is 

7.9 Één KM gemist, anders 8.3 of meer 
De scheidsrechter scoort 8.3 of meer, maar door het missen van 1 KM wordt deze quotatie 
herleid naar 7.9 met een tweede richtinggevende score (8.3 tot bijvoorbeeld 8.6) 

7.8 Één KM gemist, anders 8.0 tot 8.2 
De scheidsrechter scoort 8.0 tot 8.2, maar door het missen van 1 KM wordt deze quotatie 
herleid naar 7.8 met een tweede richtinggevende score (8.0 tot 8.2) 

7.5-7.7 Onder de verwachting, essentiële verbeterpunten 
1 KM gemist en ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties 

7.4 Ontgoochelend, onder de verwachting met het missen van 2 KM 
Scheidsrechterlijke vergissing 
Door het begaan van een scheidsrechterlijke vergissing wordt de quotatie voor de 
scheidsrechter herleid naar 7.4 met een tweede richtinggevende score 

7.0 – 7.3 3 of meer KM gemist en/of het ontbreken van noodzakelijke basiscompetenties 

6.0-6.9 Onaanvaardbare prestatie 
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Definities: 
KM (Key Moment)/Sleutelmoment: 
Is een moeilijke beslissing die het wedstrijdverloop of wedstrijdresultaat bepaalt of beïnvloedt.  Een 
duidelijke en evidente beslissing kan ook bepalend zijn, doch wordt niet als een Key Moment in het 
verslag aangemerkt. 
 
Scheidsrechterlijke vergissing: 
Het foutief laten hernemen van het spel, waarbij geen scheidsrechterlijke misinterpretatie mogelijk is. 
Bijvoorbeeld: 

- het geven van een doelworp i.p.v. een hoekschop is een interpretatie; 
- dezelfde speler 2 keer na elkaar toelaten de bal te spelen bij het nemen van een vrije 

schop is een scheidsrechterlijke vergissing. 
 
Extra: 
Het onterecht toekennen van een hoekschop, een inworp ,een vrije schop of hoekschop waaruit 
gescoord wordt = min 0.2 
Het overbodig geven van een gele kaart = min 0.1 
Het niet geven van een noodzakelijke gele kaart (imperatief of consistentie) = min 0.1 
Het niet geven van een tweede gele kaart aan dezelfde speler met de uitsluiting tot gevolg is een KM 
(max. 7.9) 
Aftrek van 0.2 voor het niet correct invullen van het wedstrijdblad 
Het correct inschatten van een KM is geen garantie op een zeer goede prestatie (8,5 of meer) indien er 
nog structurele (geen éénmalige situaties) verbeterpunten zijn. 
 

Soorten en aantal nazichten  
 

Begeleiding 
 
Zonder quotatie maar met een indicatieve score owv organisatorische redenen . 
Mogelijk onderbrengen in een andere categorie gebeurt met mededeling aan O.B. via een indicatieve 
score. 
 

Coaching 
 
Zonder quotatie (maar met een indicatieve score in de conclusie). 
Na een geval van agressie gepleegd op de scheidsrechter. 
In alle reeksen in functie van doorstroming van beloftevolle elementen. 
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Examen 
 
Met quotatie.  
Aantal varieert in functie van de noodwendigheden (categorie, profiel, enz.) 
 
Het aantal nazichten wordt bepaald door de categorie waarvan de scheidsrechter deel uit maakt. Deze 
zijn niet noodzakelijk gelijk of hetzelfde voor alle scheidrechters. 
Minimale nazichten per categorie Nationale Futsal : 
 

A1 : minimum 4 nazichten  
A2 : minimum 4 nazichten 
B : minimum 3 nazichten 
C : minimum 2 nazichten 
D : indien nodig max. 2 nazichten 
Coaching : individueel te bepalen  
Individuele bijkomende nazichten zijn steeds mogelijk in functie van de prestaties. 

 
Minimale nazichten per categorie provinciale Futsal : 
 

1P : 1 nazicht 
2P : 1 nazicht 
3P : 1 nazicht 
4P : 1 nazicht 
5P : sporadisch indien nodig 
Stagiair : begeleiding 
Coaching : individueel te bepalen 

 
Individuele bijkomende nazichten zijn steeds mogelijk in functie van de prestaties. 
 

Opmaak klassementen 
 

Algemeen geldende richtlijnen voor promoties 
 
Voor elke scheidsrechter individueel zal zijn/haar klassement bepaald worden door zijn/haar quotaties 
van het afgelopen seizoen. Daarbij zal ook rekening gehouden worden met beschikbaarheden voor 
wedstrijden, trainingen, cursussen, enz. 
 
Waar stijgers zijn, zijn mogelijk ook dalers. Dit aantal wordt bepaald op basis van de quotaties, houding, 
beschikbaarheden en benodigde aantallen in de bewuste categorie. 
 
Er wordt van de scheidsrechters een minimum aantal kampioenschapswedstrijden volgens de 
twee/derde regel gevraagd naar beschikbaarheid en aanduiding. Indien aan deze verhouding niet wordt 
voldaan: eerste seizoen geen promotie, tweede erop volgende seizoen degradatie. Er wordt voor deze 
periode geen rekening gehouden met blessures of verloven van lange duur.  
 
In functie van klassementsnoden en/of op basis van prestaties, kunnen zij na deze herschikking alsnog 
terug promoveren.  
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Bevoegdheden opmaak klassement 
 

 Alle nationale scheidsrechters : 
o Op voorstel van de verantwoordelijke en het O.B.Futsal wordt het klassement 

voorgesteld aan het Bureau Arbitrage Futsal . 
 
 Alle provinciale scheidsrechters : 

o Per provincie maakt de voorzitter R.B.A. zijn klassement op samen met zijn hoofd-
opleider. 

 
 Data : 

o Klassementswijzigingen kunnen het ganse seizoen door gebeuren. 
o Het eindklassement wordt opgemaakt na afloop van het Futsal seizoen. 

 
 Demotie uit de nationale reeksen Futsal 

o Scheidsrechters die omwille van hun prestaties of omdat ze dit zelf voorstellen 
terugzakken naar het Provinciale Futsal, worden opgenomen in categorie 3P om de 
doorstroming van jonge talentvolle elementen niet af te remmen. Zij werken zich van 
daaruit terug naar de top van het Provinciale Futsal. 

 

Fysieke tests & theoretisch examen & instructies 2021-2022 
 

Locaties 
 
De lijst met locaties voor de testen en de herkansingen bevindt zich in de bijlagen. 
 
Betrokken provinciale scheidsrechters kunnen in functie van fysieke paraatheid kiezen waar ze 
herkansen, verplaatsingskosten worden niet terugbetaald. Uitzonderlijk en met akkoord van beide 
betrokken Voorzitters kunnen de tests ook afgelegd worden in een andere Provincie. De 
verplaatsingskost blijft in dit geval beperkt tot deze van de provincie.  
 
De Nationale scheidsrechters dienen hun fysieke testen te lopen op de voor hen voorziene testdagen 
en plaatsen. 
 
Er zal steeds een geneesheer en ziekenwagen voorzien worden. 
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Fysieke tests 
 

Categorieën 
 
Het succesvol afleggen van de fysieke tests is een voorwaarde voor alle scheidsrechters  om ingedeeld 
te kunnen zijn in een categorie actief in Klimmen en Dalen van 2de provinciale tot Eerste Nationale. 
 

Testnormen 
 

Categorieën Speed 
(2x20m) 

CODA 
(10/8/8/10m) 

ARIET 
(20/20/12,5/12,5m) 

FIFA + Coaching 3,10” 10,00” 16.0 – 3  
A1  3,30” 10,00” 15.5 – 3  
A2 3,30” 10,10” 14.5 – 1  
B 3,40” 10,30” 14.0 – 7  
C 3,60” 11,10” (3x) X 
D 4,00” 13,00” (2x) X 

 

Categorieën Speed 
(3x20m) 

CODA 2x 
(10/8/8/10m) 

 

1P 3,60” 11,10”  
2P 4,00” 12,00”  

 
 Algemene richtlijnen 

o Voor de praktische organisatie en uitvoering van de tests worden integraal de FIFA-
richtlijnen toegepast. Inclusief aanwezigheid van dokter en ambulance (met 
defibrillator).  Het O.B. Futsal VV heeft echter beslist om hierbij voor bepaalde 
categorieën normafwijkingen toe te staan. 

o De data van de fysieke testen nationaal zullen in de maand januari besproken en 
vastgelegd worden . Tevens zullen de provinciale Futsal testen afgestemd worden met 
de data van de testen voor het voetbal 

 
 Test-richtlijnen 

o Intro 
 De officiële FIFA Fitness Test omvat 3 tests voor de scheidsrechters. Test 1: 

Speed test, waarbij de maximum snelheid over 20m gemeten wordt. Test 2: 
CODA (Change Of Direction Ability), deze meet de competentie om snel van 
richting te veranderen.  Test 3: ARIET (Assistent Referee Intermittent 
Endurance Test), deze meet de mogelijkheid om herhaaldelijk voorwaarts en 
zijwaarts te bewegen over een langere periode. 

 
o Uitvoeringswijze Speed test 

 Er wordt gebruik gemaakt van elektronische poorten. Indien dit niet mogelijk 
is, worden de tijden opgenomen door een gekwalificeerde physical instructor. 

 De scheidsrechters doen 2 sprints van 20m met een recuperatietijd tussen 
twee sprinten van max 90 sec (terug wandelend naar de start).  

 De start gebeurt vanuit stilstand met één voet op de lijn op 1,5m achter de 
effectieve startlijn. Op die manier wordt een dynamische start gecreëerd van 
1,5m.  

 De scheidsrechters stellen zich op één lijn op achter het vertrekpunt.  
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 Indien een scheidsrechter struikelt of valt, wordt een additionele poging 
toegestaan. 

 Indien een scheidsrechter faalt in een sprint, krijgt hij/zij één nieuwe kans (af 
te leggen na het voorziene aantal sprints). Indien hij/zij tweemaal faalt, wordt 
hij/zij als niet geslaagd voor de test beschouwd. 

 
o Rusttijden 

 Tussen de CODA en de sprints wordt 2 à 4 min doorschuiftijd voorzien. 
 Tussen de sprints en de HI-interval test moet er een interval zijn van 6 à 8 

minuten. 
 De CODA test dient 3 x gelopen te worden door de groep C 
 De CODA test dient 2 x gelopen te worden door de groep D 

 
o Divers 

 De nationale testen worden gelopen in een sportzaal. De sprints worden 
elektronisch opgemeten. 

 De derde testdag zal plaatsvinden in de indoorhal te Tubeke. 
 Het dragen van zaalvoetbalschoenen is aanbevolen voor de tests (geen 

noppen). 
 Scheidsrechters die aan de start van de tests verschijnen, geven daarmee aan 

dat ze fit zijn om de tests te ondernemen. Uitvallen tijdens de test om welke 
reden dan ook, wordt aanzien als niet slagen in de test.  

 In geval van mislukking in één der tests dient de scheidsrechter alle tests te 
herdoen. 

 De verplaatsingskosten voor de herkansingen worden niet terugbetaald. 
 

o Modaliteiten 
 

o Slagen in de fysieke tests is een voorwaarde om in eigen reeks te kunnen aangeduid 
worden. 

 Ieder seizoen krijgt elke scheidsrechter 2 kansen om te slagen in zijn testen 
 Het B.A. Futsal organiseert DRIE ( 3 ) testdagen 
 In de maand AUGUSTUS ( onder voorbehoud wegens onvoorziene 

omstandigheden ) wordt de EERSTE TEST georganiseerd 
 
De 1ste test niet slagen, om welke reden dan ook (ziekte, blessure, afwezig, niet slagen in de fysieke 
testen) = minimaal 1 categorie zakken in de nationale competitie om tijdelijk daar verder te arbitreren, 
met behoud van eigen categorie vergoeding, tot de 2de testkans.  
 

 Ieder seizoen krijgt een scheidsrechter maximaal 2 kansen om de tests te slagen. 
 

DE TWEEDE TESTKANS IS TEVENS DE LAATSTE MOGELIJKHEID. 
 

 REFS actief in de laagste categorie nationaal behouden voorlopig hun categorie 
maar er zal bij de aanduidingen rekening gehouden worden met het niet slagen in 
de 1ste test. 

 Na in een eerste test niet geslaagd te zijn, heeft de referee de keuze om de 2de 
test te kiezen voor de normen van een lagere categorie dan zijn/haar eigen 
categorie. Hij/zij brengt daar tijdig B.A. Futsal van op de hoogte . 

 De TWEEDE TESTDAG zal in de maand september georganiseerd worden. 
 De DERDE TESTDAG zal in de maand oktober georganiseerd worden. 
 INDIEN OWV ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EEN TESTDAG NIET KAN 

PLAATSVINDEN ZAL ER EEN NIEUWE DATUM GECOMMUNICEERD WORDEN. 
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 De verplaatsingskosten voor de herkansingen worden niet terugbetaald. 
 

o Niet slagen in de fysieke tests ten laatste tijdens de herkansing, om welke reden dan 
ook (ziekte, blessure, afwezig) brengt een herschikking van categorie (inclusief 
vergoeding) met zich mee. Deze herschikking valt binnen de autonomie van het 
Bureau Arbitrage Futsal. 

 
Als algemene richtlijn wordt aangenomen dat een degradatie kan volgen naar een lagere 
categorie nationaal / provinciaal. 
 

 Als besluit wordt aangenomen bij niet slagen : 
 Volgende herindeling wordt toegepast voor: 

o A1 naar A2 
o A2 naar B 
o B naar C 
o C naar D 
o D : naar E 
o Niet-geslaagden krijgen minder nazichten en hebben geen kans 

op promoveren dit seizoen. 
 

o De beloftevolle scheidsrechters “ groep coaching “  lopen de tijden van FIFA  
ongeacht de categorie van klimmen en dalen waartoe ze behoren. 
Zij die niet slagen in deze criteria van FIFA verliezen hun statuut als belofte, worden 
verwijderd uit de groep coaching en worden ondergebracht in de categorie B 

 
o Promoties gedurende het seizoen kunnen zonder dat daarom telkens nieuwe tests 

dienen georganiseerd, afgelegd en geslaagd. 
 Voorbeeld: een scheidsrechter uit de groep coaching kan tijdens het seizoen 

promoveren naar een hogere categorie , maar blijft deel uit maken van de groep 
coaching . 

 Iedere scheidsrechter kan tijdens het seizoen promoveren naar een hogere 
categorie . 

 
o Het behoort tot de autonomie van het Bureau Arbitrage Futsal Voetbal Vlaanderen om 

al dan niet een extra replay ( owv organisatorische redenen ) te organiseren of niet. 
 

o Alle mogelijke niet voorziene gevallen worden onderzocht door het OPERATIONEEL 
BELEID Futsal Voetbal Vlaanderen dat dan de gepaste beslissing zal nemen.  

 

Theoretisch examen en instructies 2021-2022 
 
Bij niet slagen op de theoretische testen, gelden dezelfde maatregelen als voor de fysieke testen. 
 
Er moet op deze test een minimum van 70% behaald worden. Herkansen voor de Nationale Afdelingen 
is mogelijk op één van de voorziene data en voor de Provincie op een afgesproken datum. 
De leerstof omvat de Regels van het Futsalspel,  
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Cursussen en trainingen 
 
Alle cursussen worden binnen Futsal Vlaanderen op mekaar afgestemd en verlopen volgens een gelijke 
procedure binnen alle Futsal Vlaanderen-Provincies. 
 
De provinciale Bureaus Arbitrage organiseren hiervoor een Ref in 1 Day indien mogelijk of op 2 á 3 
avonden tijdens de week .  Op deze Ref in 1 Day worden deze kandidaten op één dag klaargestoomd 
tot officieel scheidsrechter. Zij volgen hier de cursus, leggen het theoretische examen af en krijgen 
praktische oefeningen op het speelveld  
 
Naast de beginnerscursus zijn er cursussen voorzien voor de diverse categorieën scheidsrechters. 
 
Afwezigheden worden geval per geval geëvalueerd. In de Nationale Afdelingen kunnen ongewettigde 
afwezigheid of een gebrek aan inzet op de verplichte trainingen leiden tot het ontnemen van de komende 
aanduiding.  
 

Cursussen 
 
Het peterschap ( nog in te voeren ) zou ook binnen het Futsal een belangrijk element in de ontwikkeling 
zijn voor de beginnende scheidsrechter . Iedere scheidsrechter Klimmen en Dalen mag vrijblijvend zijn 
interesse en medewerking aan het peterschap kenbaar maken aan zijn provinciale verantwoordelijke.  
 
Omwille van het feit dat de meeste Futsal wedstrijden op vrijdagavond worden gespeeld is dit een 
moeilijke oefening doch met de nodige inspanning van iedereen kan dit tot een positief verhaal leiden . 
 
Twee maal per jaar wordt door het Referee Departement Futsal Voetbal Vlaanderen bij de 
scheidsrechters die actief zijn in Hogere Afdelingen gepolst naar hun engagement op dit vlak.  
 
Beter worden is in Voetbal Vlaanderen een gezamenlijke doelstelling. Scheidsrechters geselecteerd 
door B.A. Futsal coachen minimum twee maal per jaar in samenspraak met de Verantwoordelijke Futsal 
Voetbal Vlaanderen een beloftevolle scheidsrechter en maken hiervan een observatieverslag. 
 
Ook voor de observers en instructors worden er opleidingsmomenten voorzien. Zij vormen binnen de 
opleiding de basis om op een gestructureerde en uniforme manier te komen tot een kwalitatief 
scheidsrechterskorps. 
 

Vrouwenarbitrage 
 
Het vrouwen Futsal kende in Voetbal Vlaanderen op enkele jaren tijd een verdubbeling van zijn aantal 
leden. Onze arbitrage mag hier niet op achterlopen en daarom willen we intensief inzetten op rekrutering 
en retentie. 
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Slotbeschouwing 
 
De arbitrage in Voetbal Vlaanderen is voortdurend in beweging en volgt de ontwikkelingen op het niveau 
van de competities. Hoofddoelstelling is het aanleveren van een scheidsrechter voor elke officiële 
wedstrijd die wordt georganiseerd binnen onze koepel.  
 
Een brede kwaliteitsvolle basis is hiervoor nodig. Daarnaast moet getracht worden om de meest 
talentvolle scheidsrechters versneld te laten doorgroeien naar de top.  
 
De overgang van de Provinciale Afdelingen Futsal naar het Nationale Futsal is voor enkelen een zeer 
belangrijke doelstelling boven op de plezierbeleving van een leuke hobby voor velen. 
 
 
 
Wij wensen jullie voor het seizoen 2021-2022 een sportieve en  blessurevrije arbitrage toe! 
 
 
 
Kris Bellon – verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen 
 
Koen Verlinden - voorzitter Bureau Arbitrage Limburg 
 
Jan Govaerts – voorzitter Bureau Arbitrage Antwerpen 
 
Kris Van de Velde – voorzitter Bureau Arbitrage Oost-Vlaanderen 
 
Marc Knaepen – verantwoordelijke Futsal Voetbal Vlaanderen  
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Bijlagen 
 

Kalender Seizoen 2021-2022 
 

Datum Plaats (bloknummer) Organisatie 
   
zaterdag 28 augustus 2021 Hasselt Topsportschool 1é testdag B.A. Futsal 
zaterdag 25 september 2021 Hasselt Topsportschool 2é testdag B.A. Futsal 
    
woensdag 15 september 2021 Tubeke - BFC (2833) Training Fifa + coaching  
woensdag 20 oktober 2021 Tubeke   BFC   3é testdag B.A. Futsal ( avond )  
woensdag 24 november 2021 Tubeke - BFC (2833) Training Fifa + A1 + coaching  
woensdag 24 november 2021 Tubeke - BFC (2833) Training  A2 
 januari 2022 Tubeke - BFC (2833) Winterstage / seminarie 
 januari 2022 Tubeke - BFC (2833) Winterstage / seminarie 
woensdag 16 februari 2022 Tubeke - BFC (2833) Training Fifa + coaching  
woensdag 16 maart 2022 Tubeke - BFC (2833) Training Fifa + A1 + coaching  
woensdag 16 maart 2022 Tubeke - BFC (2833) Training  A2 
woensdag 13 april 2021 Tubeke - BFC (2833) Training Refs Play-Offs  
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Lijst Observers Nationaal / Provinciaal  
 
 

BUREAU ARBITRAGE FUTSAL VOETBAL VLAANDEREN 
 
Operationeel beleid 
 
Verantwoordelijke : Marc Knaepen 
Opleiding – Rekrutering : Gert Deckers  -  Patrick Willemarck 
 
Observers : Marc Knaepen 

Gert Deckers 
 
Gautier Perry : coaching internationale refs voorbereiden bij aanduidingen FIFA / UEFA 
Willemarck Patrick : coaching elitegroep voorbereiden op internationaal niveau  
Lemal Pascal : coaching groep2 voorbereiden op hoogste niveau Nationaal Futsal 

rekrutering Wallonië 
 
Boulanger Laurent : rekrutering Wallonië 
Noiret Patrice : rekrutering Wallonië 
 
Declerck Jacques : rekrutering Vlaanderen 
Gillis Dirk : rekrutering Vlaanderen 
Piens Jeff : rekrutering Vlaanderen 
Vliegen Peter : rekrutering Vlaanderen 
 
 

BUREAU ARBITRAGE LIMBURG 
 
Hoofdopleider : Poismans Frank 
 
Observer / rekrutering : Derwael Jos 

Di Monaco Pasquale 
Neuteleers Marc 
Paulissen Henrie 
Adams Geert 

 
 

BUREAU ARBITRAGE ANTWERPEN 

 
Hoofdopleider : Brabans Rudi 
 
Observer / rekrutering : De Boeck Stephane 

Declerck Jacques 
Jacobs Frank 

 
 

BUREAU ARBITRAGE OOST-VLAANDEREN 
 
Hoofdopleider : Philips Ben 
 
Observer / rekrutering : Cardon Marc 

Massa Matthias 
Van Den Abbeele William 

  



 
19 

Categorie-indeling 1 juli 2021 
 

INTERNATIONALE REFS 
 

Alageyik Yasin Bergs Jiri Boelen Juan Vrijens Stefan 
 
* Coaching 
 

Groep A1 9  Groep A2 10 

Bylois Gerd  Aksoy Halil 
Cayir Altan  Boelen Wim 
Erikçi Semih*  Decarpentrie Michel 
Ertanir Yasar  Dendas Dieter 
Feytons Kris  De Wolf Dimitri 
Janssens Tim*  Kizedioko Saolona Afy 
Keersmaekers Vincent*  Kurt Mustafa 
Lehembre Stijn*  Lambrighs Niels 
Zambuto Thomas*  Melotte Vincent 
   Verheyen Guido 
     
     

Groep B 13  Groep C 12 
Agirdag Aytun  Aouragh Klalid 
Beluffi Thomas*  Chakouath Mostapha 
Bosmans Werner  Colonna Vincenzo 
Delarbre Dennis*  D'Amario Alessio 
Dendal Jean-Marc  De Clerck Jaimy 
Gonzalez Alarza Kevin  Degransart Andre 
Koseoglu Kaan*  Delmotte Stéphane 
Maeck Raphael  Kizedioko Bila 
Stas Stef*  Laforge Fabien 
Stansiu Robert  Lambrecht Bart 
Huens Jean Claude  Mugabo Louis Marius 
Van Der Heyden Eric  Remacle Roger 
Verberckmoes Gilbert    
     
     

Groep D 12    

Bianchi Christophe    
Bleus Marco    
Heyse Geert    
Liekens Pieter    
Matagne Jean Claude    
Petta Gregory    
Petta Massimo    
Salvor Didier    
Quairia Eric    
Schellens Alfred    
Van Der Goten Francis    
Vanhamel Maurice    
     

 


