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Houvast  Basketbal.Vlaanderen voor haar  

youth officials 
Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen discriminatie tegenover het vrouwelijke geslacht maar is enkel en alleen om de leesbaarheid te 

verhogen en de duidelijkheid te verhogen. 

In dit document wordt een summiere opsomming van de richtlijnen voor de youth officials en een toelichting 

bij de werking inzake arbitrage van Basketbal.Vlaanderen gegeven.  

Voor de youth officials houdt dit in : 

• correct gedrag, zowel op als naast het terrein 

• nakomen van rechten en plichten opgegeven in het Intern Reglement 

• nakomen van de procedures bij uitsluitingen, incidenten, extreme kritiek en uitingen van racisme 

Basketbal.Vlaanderen staat in voor: 

• inrichten van diverse opleidingsmomenten 

• bestraffing van uitgesloten deelnemers aan het spel  

• bestraffing van clubs bij incidenten, extreme kritiek en uitingen van racisme 

Je club en referee ambassador staan in voor: 

• aanduiding op wedstrijden binnen de club 

• begeleiding bij wedstrijden 

• formuleren van antwoorden op jouw vragen 

 

1. Communicatie/informatie 
a. De communicatie tussen de youth official en het Departement Scheidsrechters (D.S.) gebeurt 

in eerste instantie via de referee ambassador. Zelf kan je contact opnemen met de 

werkgroep Vorming of de werkgroep Referee Ambassadors via e-mail. 

ellen.hendrickx@basketbal.vlaanderen 

geertrui.feyaerts@basketbal.vlaanderen  

b. Teken ook in voor de maandelijkse Nieuwsbrief voor de scheidsrechters  

 

2. Colloquia en opleidingmomenten 
a. Het Departement richt tijdens het seizoen clinics in met het oog op verbetering van jouw 

prestaties als official. De clinics voor recreatieve scheidsrechters staan ook open voor youth 

officials. 

b. Het Departement organiseert opleidingsmomenten toegankelijk voor iedereen omtrent het 

werken met het digitaal wedstrijdblad. Het is zeer sterk aan te raden dat alle scheidsrechters 

zo een opleiding volgen. 

c. Elke youth official moet 4 jaar na de cursus een bijscholingsmoment volgen om zijn 

kwalificatie te behouden. Het volgen van een clinic telt als bijscholing. De youth official kan 

er ook voor opteren om de opleiding Youth Official Plus te volgen. Indien je ambitie hebt om 

scheidsrechter te worden is dit de logische volgende stap. 

mailto:ellen.hendrickx@basketbal.vlaanderen
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3. Gedrag en houding scheidsrechters 
a. Gedrag en houding  

i. Aankomst aan de sporthal uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd 

ii. Maak kennis met je collega: is het een scheidsrechter die aangeduid werd door de 

bond of een collega youth official al dan niet van de andere ploeg ? Vanaf nu vormen 

jullie het team dat de wedstrijd tot een goed einde moet brengen. 

iii. Stel je voor aan de afgevaardigde van de andere ploeg. 

iv. Begroet kort de coaches en de tafelofficials bij het betreden van het terrein 

v. Wij verwachten verzorgde kledij vóór, tijdens en na de wedstrijd. 

 

b. Aanwezigheid op sociale media  

Het staat je vrij van de sociale media te gebruiken. Wij leven immers in een vrij land. 

Niettemin willen wij toch waarschuwen voor ondoordacht gebruik. Vermijd het om 

voorvallen, die gebeurden in de wedstrijden die je geleid hebt, in de sociale media te delen. 

Zij worden misschien ook door de verliezende ploeg gelezen en kunnen tegen jou gebruikt 

worden. 

  

4. Administratieve formaliteiten 
a. De administratieve formaliteiten voor de wedstrijd worden door het gebruik van het digitaal 

wedstrijdblad tot een minimum herleid. Voor alle wedstrijden vanaf de leeftijdsgroep U16 

moet de identiteit geverifieerd worden van alle spelers. Dat kan aan de hand van de foto van 

de speler als de club die ingelezen heeft in het systeem. In dat geval is die foto zichtbaar op 

de tablet. Indien dit niet gebeurd is moet de identiteit geverifieerd worden door een 

document zoals beschreven in art CD 217 van het Intern Reglement. 

 

 

5. Onkostenvergoeding 
a. Alleen de scheidsrechter(s) die aangeduid werden voor een wedstrijd en die effectief geleid 

hebben kunnen aanspraak maken op de wedstrijdvergoeding conform art CD 246. 

b. Zij hebben ook recht op hun verplaatsingsonkosten. Zij rekenen daarvoor het bedrag aan dat 

voorkomt in het aanduidingssysteem. 

c. Youth officials hebben recht op een wedstrijdvergoeding van 15 €. Dat is het tarief dat de 

clubs voor een gelijkaardige wedstrijd betalen aan een officieel scheidsrechter. De 

vergoeding gebeurt door de club waar je de wedstrijd fluit. 

 

6. Melding van tekortkomingen 
a. Bij vaststelling van tekortkomingen, zoals bvb. kleedkamers (reinheid, sleutel, 

beschikbaarheid, ...), meld je dat via een verslag aan de secretaris van het Departement 

Scheidsrechters :                                                             

herman.vandeuren@basketbal.vlaanderen 

Het standaardformulier vind je op :  

mailto:herman.vandeuren@basketbal.vlaanderen


 

Juni 2014           Season 2014-2015 

 

http://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benjamin/Referees/verslag_kleedkamers 

(1).doc 
 

b. Is er geen digitaal wedstrijdblad (DWF) aanwezig dan is ook een papieren wedstrijdblad 

geldig. Kijk wel of het aangepast is voor de betrokken leeftijdscategorie. Check voor aanvang 

van de wedstrijd of de tafelofficials weten hoe ze dit moeten invullen. Vraag eventueel 

bijstand van je referee ambassador. 

   

c. Onregelmatigheden aan het terrein (lijnen speelveld, doelborden, verlichtingen, ...) of van 

het uniform van de ploegen meld je via een verslag aan  de Competitiemanager van 

Basketbal.Vlaanderen : 

competitie@basketbal.vlaanderen 

tenzij de onregelmatigheden van die aard zijn dat de wedstrijd niet kon doorgaan of gestaakt 

moest worden. In dat geval maak je een verslag voor de rechterlijke raad. 

 

 

7.  Rechterlijke raad 
a. Personen die zich misdragen tijdens de wedstrijd dien je als ultieme sanctie uit te sluiten van 

de wedstrijd. 

b. Neem geen overhaaste, lichtzinnige beslissing maar neem ingeval van noodzaak je 

verantwoordelijkheid. Laat je bijstaan door de terreinafgevaardigde(n) of je referee 

ambassador. 

c. Elke uitsluiting, aangeduid met “D” op het wedstrijdblad (diskwalificerende fout, grove 

scheldpartij of bedreiging, effectief deelnemen aan een gevecht als speler, als vervanger, als 

coach, assistent-coach of ploegbegeleider), dien je te staven en te verantwoorden aan de 

hand van een duidelijk en objectief verslag.  

Voor uitsluiting ten gevolge van 2 technische en/of onsportieve fouten moet geen verslag 

opgemaakt worden. Dat is een uitsluiting voor de rest van de wedstrijd (“GD” of game 

disqualification) 

Zorg dat je ook het deel B van de spelregels, over het invullen van het wedstrijdblad in 

dergelijke gevallen, terdege kent om geen blauwtje op te lopen bij de rechterlijke raad.  

d. Maak een apart verslag per incident of betrokken persoon. Geef jouw versie van het 

gebeurde, geen persoonlijke bedenkingen. Maak je verslag zelf, kopieer in geen geval dat van 

jouw collega. 

e. Gebruik enkel het officiële document  
http://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benjamin/Referees/VBL_Scheidsrechterversl

agBlanco (3).docx    

f. Op te sturen naar de bondscoördinator uiterlijk de 3e dag na de wedstrijd : 

bondscoordinator@basketbal.vlaanderen  

g. Tenzij je persoonlijke schade ondervindt moet je je neerleggen bij de uitspraak die de 

Rechterlijke Raad zal doen.  

 

8. Omgaan met het publiek: 
a. Verwacht niet dat het publiek applaudisseert voor de beslissingen die je neemt. Reageer niet 

op kritiek, tenzij die te grof wordt, of bedreigend, of racistisch van aard. In dat geval leg je de 

wedstrijd stil en vraag je aan de terreinafgevaardigde van de ploeg die de kritiek uit om op te 

http://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benjamin/Referees/verslag_kleedkamers
http://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benjamin/Referees/VBL_ScheidsrechterverslagBlanco
http://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Benjamin/Referees/VBL_ScheidsrechterverslagBlanco
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treden. Geef die persoon even de tijd om dat te doen. In extreme gevallen kan dat zelfs 

inhouden dat gewacht wordt op aanwezigheid van de politie. Vraag hem van een teken te 

geven als hij de toestand onder controle heeft zodat je de wedstrijd kan hervatten. Pas 

wanneer de houding van het publiek nadien nog bedreigend blijft, of opnieuw uitingen van 

racisme optreden kan je de wedstrijd definitief schorsen. 

Vraag de betrokken terreinafgevaardigde om de identiteit van de overtreder(s) bekend te 

maken. Dat is in het belang van iedereen: de schuldige(n) zullen bestraft worden, maar niet 

de club indien zij kan aantonen dat zij gepast opgetreden heeft tegen de rustverstoorders. 

Weigert de terreinafgevaardigde dat te doen dan vermeld je dat in het verslag. 

b. In elk geval maak je een verslag op voor de Rechterlijke Raad. Raadpleeg daarvoor misschien 

de referee ambassador van je club. Dat verslag is niet bestemd voor de sociale media !  

 

Departement Scheidsrechters 

Update 2022-2023 


