BAVB.BE # NIEUWS

laatste update: zondag 5 september 2021

NIEUWS
Vervangingen van D2 tot P4
Zoals vermeld in het boek “Spelregels van het voetbalspel 2021/2022” (pagina 32-33), zijn er
maximaal 4 wisselmomenten, voor maximum 4 wissels
Wat betekent dit voor ons ?
Hierdoor is het ook toegelaten dat 4 wisselspelers per team tegelijk mogen opwarmen + dat zij
eventueel zullen begeleid worden door een physical coach. Deze procedure vindt plaats achter de
rug van assistent 1

Ti
Anticiperen kan bvb door diverse potjes op 1 m van de zijlijn te plaatsen, zodat de
zone van de AR 1 duidelijk is afgebakend
Actieplan Come Together
Beste (assistent-) scheidsrechter,
Jullie hebben vermoedelijk de communicatie rond het gezamenlijk actieplan Come Together zien
verschijnen in de pers. Daarin werd de nodige aandacht besteed aan het scheidsrechtersverslag
(zie screenshots in bijlage).
Omdat we aan de vooravond van de competitie staan, richt het departement arbitrage Voetbal
Vlaanderen deze communicatie tot jullie zodat jullie dit nog eens doornemen.
Eerst en vooral is het belangrijk te begrijpen dat het voor een scheidsrechter al mogelijk is om in
zijn verslag aan te geven of er tijdens een wedstrijd sprake was van discriminerende (en mogelijk
racistische) handelingen of opmerkingen.
Een scheidsrechter kan dit in zijn verslag aangeven door gebruik te maken van de
desbetre ende codes in de indicatieve tabellen. Deze zijn als volgt: Speler – A18 + Personen in
de neutrale en/of technische zone – B5 + Clubs – C4
Dit is dus niet veranderd.
Nieuw in het verslag is (i) de toevoeging van een aankruisvakje en (ii) de toevoeging van een
speci ek tekstveld voor discriminatie en racisme.

◦ Het vakje moet worden aangevinkt indien de scheidsrechter in zijn verslag wenst te
vermelden dat er tijdens de wedstrijd discriminerende/racistische handelingen of
opmerkingen waren.

Het (enige) doel van dit vakje is om de gri e van de KBVB in staat te stellen de verslagen van de
scheidsrechters te sorteren en alleen die te bewaren waarin discriminatie/racisme wordt vermeld.

◦ Het nieuwe tekstveld moet door de scheidsrechter duidelijk worden ingevuld wanneer er
tijdens een wedstrijd sprake is van discriminatie of racisme.
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Zo kan de scheidsrechter meer informatie over de feiten geven, die nuttig zal zijn tijdens de
verdere procedure met de Nationale Kamer.
Wij schatten deze procedure als zeer belangrijk in en het volstaat dus niet om enkel dat vakje aan
te vinken. Er is een duidelijke, objectieve weergave van de feiten nodig om het dossier te kunnen
overmaken aan de Nationale Kamer.

Protocol voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
Update wedstr den vanaf 01.08.2021
Algemeen
We verwijzen naar de communicatie “opnieuw voetbalwedstrijden met publiek” van Voetbal
Vlaanderen van zondag 01.08.2021 op de website.
Gouden regels
Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die tijdens de zomermaanden geen
•
wedstrijden willen leiden omwille van persoonlijke redenen gerelateerd aan het Coronavirus nemen verlof via de normale procedure.
•

Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die zich voorafgaand aan het uitvoeren van
hun aanduiding ofwel ziek voelen, ofwel na een positieve test nog geen negatieve
testresultaat kunnen voorleggen, zeggen hun wedstrijd af via de normale procedure.

•

Voor ieders individueel gedrag blijven de gouden basisregels van toepassing
o Het respecteren van de hygiënevoorschriften.
o Het respecteren van de veiligheidsafstand.
o Het dragen van een mondmasker in de gebouwen op de club.

•

Nazichten tijdens Corona: de observer oordeelt over de veiligheid om de
wedstrijdbespreking te doen. Basisregels: 1.5 meter – mondmasker – handhygiëne –
voldoende grote (buiten)ruimte.

•

De observer kan er ook voor opteren daags nadien de wedstrijdbespreking te doen via
telefoon, Teams, Zoom of Skype.

FC DWORP - WEGENWERKEN MAAND AUGUSTUS
Omwille van wegenwerken is het terrein van FC Dworp gedurende de maand augustus moeilijker
bereikbaar.
Terrein is enkel bereikbaar komende vanuit Alsemberg door de werken op de steenweg.
Via volgend artikel kan een plan geconsulteerd worden: https://editiepajot.com/regios/3/articles/
7 1 8 5 6 # : ~ : t e x t = S t e e n w e g % 2 0 i n % 2 0 D W O R P % 2 0 v a n a f % 2 0 2 % 2 0 a u g u s t u s % 2 0 v o l l e d i g % 2 0 a f g e s l o t e n , Foto%20Bart%20Devill%C3%A9&text=Vanaf%202%20augustus%20kan%20je,Alsembergsesteenweg%20in%20Dworp%20(Beersel).&text=De%20Alsembergsesteenweg%20zal
%20van%202,afgesloten%20blijven%20voor%20alle%20weggebruikers

PARKING KVK WEMMEL
De club KVK Wemmel stelt zijn parking binnen aan het stadion vrij voor de scheidsrechters van P2
en P4, aangezien er geen parking is in de omgeving.
De scheidsrechters die aangeduid zijn voor een wedstrijd in P2 kunnen bellen naar Baveghems
Patrick (0497/296198), en de scheidsrechters die aangeduid zijn voor een wedstrijd in P4 bellen
naar Marot Michael (0475/230040), die de poort aan ingang Obberg 54 zullen openen.
Scheidsrechters die hier geen gebruik van willen maken, melden zich aan zoals in het verleden
gebeurde.
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AANPASSING BLOKKEN - WAAROM ?
De aanpassing van de blokken is geen nieuwe beslissing doch gewoon de toepassing van het
reglement dat in 2017 werd gestemd. "De individuele verplaatsingskosten worden jaarlijks op
01.07 aangepast aan het KB van18.01.1965 houdende algemene regeling van reiskosten.
Als basis geldt op 1.07.2017 een verplaatsingskost van 2,80 EUR/blok. Op 01.01.2017 bedroeg
de wettelijke reisvergoeding 0,3363 EUR/km. Het nieuwe bedrag na jaarlijkse aanpassing = 2,80 x
wettelijke reisvergoeding op 01.01 voorafgaand het seizoen.
Het aldus herziene bedrag wordt afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al dan
niet de 0,05 EUR bereikt wordt. " Dit is wat nu gebeurd is. Dit is dus geen "nieuwe beslissing"
maar gewoon de toepassing van de algemene regel zoals de index ook wordt toegepast in het
bondsreglement. Er is dus gewoon een reglement gemaakt destijds om niet elk jaar opnieuw een
discussie te hebben van "de benzine" is duurder of goedkoper geworden dus de
blokkenvergoeding moet stijgen of dalen.
Objectief criterium derhalve gelinkt aan het KB van 18 januari 1965. Dit heeft dus niets met
respect te maken. Voor de volledigheid, de blokken dalen uiteraard niet enkel voor de refs

AANPASSING BLOKKEN !
De Hoge Raad KBVB keurde onlangs een reglementswijziging goed i.v.m. de blokkenvergoeding.
Dit betekent dat vanaf heden de blokken berekend worden aan 2,90 euro/blok in plaats van 3,00
euro.
De digitale wedstrijdbladen werden aangepast en alle berekeningen gebeuren nu aan 2,90 euro/
blok.

AANPASSING AANTAL WISSELSPELERS
Het seizoen 2021-2022 staat na een lange periode van inactiviteit voor de deur en we houden er
aan jullie tijdig te informeren over de volgende richtlijn die voor 1 jaar geldt.
Ten gevolge van de corona-problematiek wordt het aantal wisselspelers en vervangingen immers
jaarlijks herbekeken en voor dit seizoen als volgt vastgelegd :
• voor de kampioenschapswedstrijden en provinciale bekerwedstrijden:
4 wisselspelers en 4 vervangingen
• voor de Beker van België (U21, Dames en Heren), kampioenschappen Eerste Nationale en
de Women Super League:
7 wisselspelers en 5 vervangingen op 3 wisselmomenten waarbij de wissels tijdens de rust
niet worden meegerekend. In geval van verlengingen wordt een 6de vervanging toegestaan
op een bijkomend wisselmoment tijdens deze verlengingen.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de aanvullingen bij de Regels van het
voetbalspel die jullie voor de seizoenstart zullen ontvangen.

FIRST LINE REFASSIST SUPPORT
Problemen mbt het gebruik van REFASSIST ?
Contacteer dan één van volgende personen van uw vriendenkring:
Tim Palmans

Michel Dekeyzer

referee.vlaamsbrabant@voetbalvlaanderen.be

Jonas Verbeke

Gunther Hemeleers

Rudi Pypops
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Maurice van Hamel

Phillipe Tanesy

Kevin van Bets

Kenneth Lauwers

Philippe Phillepaerts

FYSIEKE TESTEN
Beste (assistent-)scheidsrechters,
Zaterdag 21 augustus vinden de fysieke- en theoretische testen plaats op de terreinen
van H.O. Veltem (kunstgras).
Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die aan de start van de testen verschijnen,
geven daarmee aan dat ze t zijn om de tests te ondernemen. Uitvallen tijdens de test om
welke reden dan ook, wordt aanzien als niet slagen in de test. (Assistent)-scheidsrechters
geven ten laatste op 30 juni 2021 door aan Stany Op de Beeck of ze de testen van de Bgroep willen doen.
Zij die kiezen voor de B-groep:
Kunnen dat seizoen geen aanspraak maken op promotie om promotie te maken moet de
(assistent)-scheidsrechter slagen in de testen van de A-groep.
Hieronder een overzicht van de tijden:
SCHEIDSRECHTERS
categorie

sprints - 40 meter

Hi-intensity - 75/25 meter

1P/REF

5 sprints 6,90 sec

40 lengten 16/24

2P/REF

5 sprints 6,90 sec

36 lengten 16/24

2P/REF # B-groep

4 sprints 7,00 sec

32 lengten 17,5/25,5

3P/REF

4 sprints 7,00 sec

32 lengten 17,5/25,5

3P/REF # B-groep

3 sprints 7,00 sec

24 lengten 17,5/25,5

4P/REF

3 spints 7,00 sec

24 lengten 17,5/25,5

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTERS
categorie

sprints - 30 meter

Hi-intensity - 75/25 meter

1P/AR

5 sprints 5,20 sec

32 lengten 17,5/25,5

2P/AR

4 sprints 5,30 sec

16 lengten 20/25,5

2P/AR # B-groep

4 sprints 5,40 sec

8 lengten 22/25,5

Indien u kiest voor de B-testen, moet u dit voor 1 juli 2021 doorgeven aan het volgende
adres: stany.opdebeeck@telenet.be
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