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Dramatisch tekort hypothekeert ook toekomst van refs in eerste klasse

HELP

Het vaderlandse scheidsrechterskorps beleeft
barre tijden. De tonnen kritiek die de elite in de
Jupiler Pro League wekelijks over zich heen krijgt,
is natuurlijk niet de beste wervingscampagne
voor jonge refs. Dat vers bloed in de jeugd- en
provinciale reeksen is nochtans hard nodig, want
het is daar dat de elitescheidsrechters van
morgen gevormd worden. Toch heeft het
scheidsrechtersbestand intussen een kritisch
dieptepunt bereikt en dat heeft zo zijn redenen.
WALTER WAUTERS

De cijfers laten er geen
twijfel over bestaan: jaar na
jaar daalt het aantal
scheidsrechters in de pro
vinciale afdelingen. Zoals
uit de laatste kolom blijkt,
haakten er ook afgelopen
zomer weer een pak af. De
opleidingssessies voor nieu
we rekruten zijn wel volop
aan de gang en zo zal het
verlies een beetje worden
gecompenseerd. Toch leren
de statistieken ons dat de
instroom nooit de uit
stroom dekt en dat het be
stand jaar na jaar achteruit
boert. Tot het kritische
punt dat nu is bereikt: zelfs
in Limburg, de minst getrof
fen provincie (617 refs voor
490 aanduidingen per
weekend), waren er vorig
weekend 35 matchen waar
geen scheidsrechter kon
voor worden aangeduid. De
clubs moeten in dat geval
zelf een vrijwilliger optrom
melen, met alle risico’s van
dien. De gekken die de op
dracht toch op zich willen

nemen, lopen bovendien ook
steeds dunner gezaaid.
“Om normaal te kunnen func
tioneren, zouden we 775
scheidsrechters moeten heb
ben”, aldus Armand Caubergs,
verantwoordelijk voor de Lim
burgse scheidsrechters. “Je
moet er immers rekening mee
houden dat er bij die 617 ook
80 assistenten zitten die enkel
dat aspect van wedstrijdlei
ding voor hun rekening nemen.
Daarbovenop is per weekend
25 procent van de scheidsrech
ters onbeschikbaar door een
blessure, ziekte, verlof of
schorsing.”

Brabantse splitsing
“Per weekend heb ik zo’n 200
verlofaanvragen en 35 afzeg
gingen”, klinkt het bij Luc Mat
thys in WestVlaanderen. “Wij
hebben 150 à 200 scheidsrech
ters te kort om comfortabel te
kunnen functioneren.”
In alle provincies klinkt die
klaagzang, maar in Vlaams
Brabant nog net iets luider. Die
provincie zit met enkele extra

Er zijn geen scheids rechters meer
problemen opgezadeld. “In juli
2015 werd de provincie opge
splitst in een Nederlandstalige
en een Franstalige vleugel”, al
dus Georges Pollet, voorzitter
van het Nederlandstalig Bu
reau Arbitrage Brabant. “Een
slechte zaak, want het Bra
bantse korps werd nog een
beetje in stand gehouden door
de instroom van (Franstalige)
scheidsrechters van allochtone
komaf uit Brussel. Die zijn nu
allemaal overgestapt naar de
Franstalige vleugel. Bovendien
worden wij het meest van alle
provincies geconfronteerd met
het fenomeen van de Bploe
gen. In plaats van met reserven
te spelen, richten de clubs een
Bploeg op. Precies om er ze
ker van te zijn dat er voor die
wedstrijden een scheidsrech
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b Jonge scheidsrechters haken steeds vroeger af
ter zou zijn.”
Bij gebrek aan scheidsrech
ters zijn het natuurlijk de laag
ste reeksen, bijvoorbeeld de re
serveploegen, waar geen ref
naartoe wordt gestuurd. De
meeste provincies hebben in
tussen de assistenten in vierde
provinciale afgeschaft en er
worden enkel scheidsrechters
aangeduid vanaf de U15cate
gorie. Die ondergrens verho
gen, houdt risico’s in. De jong
ste refs zijn amper 15 jaar oud.

Hen laten debuteren in mat
chen met pakweg 17jarige spe
lers, is geen goed idee en zal de
uitval alleen maar doen toene
men. Uit pure noodzaak krijgen
refs in meerdere provincies
dan ook meer dan één match
per weekend toegewezen.

Agressie en verouderd korps
De hamvraag bij dit alles: van
waar die chronische daling van
het scheidsrechtersbestand?
Er is natuurlijk de maatschap
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b In Vlaams-Brabant werden dit weekend
129 matchen zonder scheidsrechter afgewerkt
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de leeftijdscategorie van 25 tot
45 jaar”, aldus Jan Govaerts,
verantwoordelijke in Antwer
pen. “Wat strookt met de resul
taten van onze bevraging: tijd
blijkt een groot probleem. Van
af 25 jaar komen er werk en
een gezin bij die veel tijd op
slorpen en dus haakt de
scheidsrechter dan af.” Daar
door worden de overblijvende
refs dus extra belast, waardoor
de kans verhoogt dat ook zij af
haken: een vicieuze cirkel.
Dat het kritische punt is be
reikt, bewijst de toestand in
VlaamsBrabant.
“Ik
heb
scheidsrechters die tot vier
matchen per weekend moeten
leiden”, aldus Georges Pollet.
“Ze beginnen vrijdagavond al,
worden voor twee zaterdag
matchen opgetrommeld en zon
dagnamiddag zijn ze lijnrechter
Tijdgebrek en extra belasting
in tweede provinciale. Op hun
eigen vraag. En ik ben blij dat
In Antwerpen deelden ze het ze dat ook willen doen, want
bestand in volgens leeftijd en anders krijg ik het niet meer ge
leidden daar een andere factor bolwerkt. Maar eigenlijk is het
uit af. “We zien een terugval in niet meer verantwoord.”
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pelijke factor: we hebben het
allemaal druk, druk, druk en
het vrijetijdsaanbod is enorm
uitgebreid. Maar de scheids
rechters worstelen ook met
specifieke pijnpunten. “Ik zie
nogal wat jonge refs snel afha
ken omdat ze geschrokken zijn
van de sfeer rond het veld”, al
dus Paul Huylebroeck van het
OostVlaamse
departement.
“De verbale agressie, zeg maar.
Ook bij de jeugd, jawel, want
het is daar dat jonge scheids
rechters hun carrière begin
nen. Dat is een groeiend pro
bleem, want daardoor blijft ons
korps verouderen. En dat on
danks de vijftigplussers die
noodgedwongen moeten stop
pen omdat ze de fysieke tests
niet meer tot een goed einde
brengen.”
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Ex-scheidsrechter: Fons Lodewyckx (63)

”Ongelooflijk
wat je allemaal
naar het hoofd
geslingerd krijgt”
“Wat je tegenwoordig alle
maal naar je hoofd krijgt,
het is niet te geloven”, ver
telt exscheidsrechter Fons
Lodewyckx. “Ook bij jeugd
wedstrijden. Daar zijn het
ook de ouders die verbaal
agressief zijn. Ik zie veel
jonge refs afhaken omdat
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refs kan je wel promoten. Minder scheld
partijen, meer respect en desnoods met een
hogere vergoeding.
Met 25 procent matchen zonder refs in
Brabant het voorbije weekend stevenen we
immers op ongelukken af. Want ook de pa
pa’s, mama’s, oma’s, opa’s,... die nu in nood
gevallen de rol van de afwezige ref overne
men, zien het steeds minder zitten om in
hun vrije tijd allerlei grove verwijten naar
het hoofd geslingerd te krijgen.
De passiviteit van de voetbalbond en de
clubs is groot. Te weinig rekrutering en on
der het mom van “vrije me
ningsuiting” mag en kan
blijkbaar alles. Wij zijn ui
teraard de laatsten om dat
mensenrecht in vraag te
stellen. Maar er zijn be
schaafdere manieren om je
gedacht te zeggen dan het
gratuit lanceren van be
schuldigingen en scheld
woorden.
Niemand verwacht dat emotie uit het voet
bal verdwijnt. Niemand rekent erop dat elk
fluitje van de ref met applaus wordt bege
leid. Niemand vindt het onacceptabel dat
trainers, spelers en clubbestuurders met
hun club meeleven. Maar wat gezond ver
stand, een tikje verantwoordelijkheidszin en
respect leveren even goed een winnaar en
verliezer op. En een stop in de afkalving van
het scheidsrechtersbestand.

“Met minder
schelden, meer
respect en een hogere
vergoeding kan de val
worden gestopt”
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Trainers, spelers en sup
porters zijn de tak aan het
afzagen waar ze zelf op
zitten. Bekijk de bijgaan
de cijfers van de afkalving
Ludo
van het scheidsrechters
Vandewalle
korps heel goed. Een
Chef voetbal
voortschrijdend reken
sommetje leert dat we, als
het zo voortgaat, over ongeveer twintig jaar
geen scheidsrechters meer hebben. En zon
der scheidsrechter geen match.
We weten het wel: het is een maatschappe
lijk verschijnsel dat steeds
minder jongeren en zelfs ou
dere jongeren tijd willen vrij
maken om te sporten op de
vastgelegde uren. Niet alleen
bij de refs, maar ook bij de
voetballers is de fallout van
af 14, 15 jaar heel groot.
Steeds meer amateurclubs
moeten het aantal ploegen
verminderen wegens steeds minder spelers.
Er zijn zo veel andere vrijetijdsbestedingen
en iedereen heeft het druk, druk, druk.
Maar omdat zonder refs geen wedstrijden
kunnen worden gespeeld, is de terugval in
het aantal scheidsrechters voor de toekomst
van het voetbal veel gevaarlijker. Daarom
moet die neergang worden gestopt. De vrij
willige terugtrekking van refs wegens aan
trekkelijkere hobby’s kan je niet beïnvloe
den, maar een aangename omgeving voor
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Fons Lodewyckx heeft te doen
met jonge refs. “Ze zijn nog niet
mans genoeg.”

BERT DE DEKEN

6 SPORTWERELD

die gasten nog niet mans ge
noeg zijn om boven die kri
tiek te staan. En dan stop
pen ze maar. Jammer.”
Lodewyckx stopte de
Oostze zomer na 35 jaar
Vlaanderen
wedstrijden in goede
621
banen te hebben ge
leid. “De reden?
WestVlaanderen
Mijn fysiek. Vijf
604
jaar geleden zet
te ik al een stap
terug en was
ik alleen nog
lijnrechter

of scheidsrechter bij de jeugd.
Dan moet je geen fysieke
tests doen. Maar het ging niet
meer, dus ben ik helemaal ge
stopt. Ik heb nog even in het
cafévoetbal gezeten, maar dat
is toch ook niet alles. Dat doe
ik niet meer.”
Bijspringen, dat doet hij nog
wel. “Nu ben ik alleen nog in
valler. Als ze ergens een
scheidsrechter nodig hebben,
dan bellen ze mij op en dan ga
ik wel. Om de clubs uit de
nood te helpen.” (waw)
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(*) Per 1 juli 2015 werd Brabant
opgesplitst in een Franstalige
en een Nederlandstalige vleugel.
Het meest recente cijfer betreft
Vlaams-Brabant.
September 2016
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