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Geachte	  mevrouw,	  Geachte	  heer,	  

Beste	  jeugdbestuur(der),	   	   	   	   	   	   	   18	  augustus	  2014	  

Voor	  de	  één	  is	  hij	  een	  noodzakelijk	  kwaad,	  voor	  de	  ander	  een	  onmisbaar	  figuur	  op	  het	  voetbalveld:	  
de	  scheidsrechter.	  Een	  ding	  is	  zeker:	  zijn	  of	  haar	  beslissingen	  op	  het	  veld	  hebben	  vaak	  een	  
doorslaggevend	  karakter	  en	  zonder	  de	  man	  of	  vrouw	  in	  het	  zwart	  is	  een	  potje	  voetbal	  dan	  ook	  haast	  
onbegonnen	  werk.	  

Jammer	  genoeg	  is	  het	  aantal	  scheidsrechters	  in	  de	  regio	  Kempen	  drastisch	  aan	  het	  afnemen.	  Een	  
trend	  die	  niet	  alleen	  de	  kwaliteit	  van	  ons	  jeugdvoetbal	  bedreigt,	  maar	  op	  lange	  termijn	  ook	  de	  
doorgroei	  van	  goede	  refs	  naar	  eerste	  elftallen	  en	  zelfs	  nationale	  reeksen	  in	  het	  gedrang	  brengt.	  Want	  
zeg	  nu	  zelf:	  iedereen,	  van	  duiveltje	  tot	  senior,	  van	  4e	  provinciale	  tot	  1e	  klasse,	  verdient	  een	  goede	  
scheidsrechter.	  

Over	  de	  oorzaken	  van	  dit	  tekort	  is	  al	  veel	  gezegd	  en	  geschreven.	  De	  scheidsrechtersverenigingen	  van	  
Geel	  (KSVGO)	  en	  Westerlo	  (KKSVWO)	  willen	  echter	  iets	  doen	  aan	  dit	  tekort	  en	  organiseren	  daarom	  

op	  woensdag	  3	  september	  2014	  om	  19.30	  uur	  een	  heuse	  referee	  workshop	  in	  de	  kantine	  van	  
KFC	  Zammel.	  Doel	  van	  deze	  avond	  is	  enerzijds	  nieuwe,	  jonge	  elementen	  warm	  te	  maken	  voor	  de	  
arbitrage	  en	  anderzijds	  de	  jeugdspelers	  meer	  vertrouwd	  maken	  met	  de	  soms	  moeilijke	  maar	  ook	  
leuke	  taak	  van	  de	  arbiter.	  Want	  wie	  het	  als	  speler	  misschien	  niet	  tot	  in	  eerste	  klasse	  zal	  schoppen,	  
kan	  als	  ref	  misschien	  wel	  een	  mooie	  carrière	  tegemoet	  gaan?!	  

Daarom	  willen	  we	  aan	  uw	  club	  vragen	  om	  één	  of	  meerdere	  jeugdelftallen,	  gaande	  van	  U16	  tot	  en	  
met	  U21,	  af	  te	  vaardigen	  op	  deze	  referee	  workshop,	  Tijdens	  deze	  workshop	  zullen	  we	  op	  een	  
interactieve	  en	  toffe	  manier	  het	  werk	  van	  de	  scheidsrechter	  onder	  de	  loep	  nemen	  om	  zo	  een	  ander	  
beeld	  van	  de	  ref	  op	  te	  hangen.	  Dit	  aan	  de	  hand	  van	  een	  hele	  boel	  videobeelden	  (1e	  klasse,	  Europees	  
en	  internationaal	  voetbal),	  concrete	  en	  bizarre	  wedstrijdsituaties,	  alsook	  een	  boeiende	  gastlezing	  van	  
een	  bekende	  Belgische	  scheids,	  gegoten	  in	  een	  quizvorm	  tussen	  de	  verschillende	  teams.	  

	   	  

	  



Hopelijk	  kunnen	  we	  rekenen	  op	  jullie	  steun	  om	  van	  deze	  eerste	  referee	  workshop	  een	  succes	  te	  
maken.	  Weet	  dat	  dit	  initiatief	  ook	  voor	  jullie	  club	  een	  win-‐win	  situatie	  kan	  betekenen,	  want	  een	  extra	  
aangesloten	  scheidsrechter	  of	  wie	  weet	  miniemen-‐ref	  kan	  ons	  inzien	  jullie	  clubwerking	  alleen	  maar	  
ten	  goede	  komen.	  Daarnaast	  zorgen	  jullie	  er	  op	  die	  manier	  ook	  voor	  dat	  het	  Kempische	  
scheidsrechterskorps	  weer	  wat	  in	  aantal	  kan	  aandikken.	  

Inschrijven	  doe	  je	  liefst	  voor	  1	  september	  2014	  met	  een	  e-‐mail	  aan	  stef.colebunders@gmail.com	  of	  
alfons.taels@skynet.be	  voor	  wat	  Geel	  betreft,	  of	  aan	  ivan.braem@gmail.com	  of	  
bramvolders@gmail.com	  voor	  Westerlo.	  Deelname/inschrijving	  is	  gratis,	  terwijl	  alle	  aanwezige	  
jeugdspelers	  twee	  gratis	  consumpties	  aangeboden	  krijgen	  door	  KSVGO	  &	  KKSVWO.	  

Hopelijk	  tot	  dan!	  

Met	  sportieve	  groeten,	  

KSVGO	  &	  KKSVWO	  

 


