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Straffeloos schofferen van refs in eerste klasse sijpelt door naar lagere klassen

Coaches geven het slechte voorbeeld

DEEL 1:

MOETEN
WE BANG
ZIJN VAN
MANNEN MET
BAARDEN?
Het Nieuwsblad bewaart de kalmte en zocht antwoorden
op de vragen die je wakker houden.
Van Islam tot jobverlies en van stress tot ouderdom.
Zo ontdek je vanaf nu zaterdag alles over angst.

Het Nieuwsblad. Lees mee. Leef mee.

Neen, het is niet de énige verklaring voor de dramatische terugval van
het aantal scheidsrechters in de lagere afdelingen. Maar het negatieve
klimaat rond scheidsrechters is wel een factor die zou kunnen worden
gecontroleerd. Alleen doet de voetbalbond dat niet. Scheidsrechters in
eerste klasse mogen straffeloos worden geschoffeerd door trainers en
WALTER WAUTERS
bobo's. En dat voorbeeld werkt inspirerend.
De provinciale verantwoorde
lijken van de voetbalbond trok
ken gisteren in deze krant aan
de alarmbel: het aantal
scheidsrechters in de lagere af
delingen daalt jaar na jaar.
Waardoor ze niet meer in staat
zijn voor alle matchen een
scheidsrechter aan te duiden.
De terugval heeft tal van rede
KBVB-verantwoordelijken Kris
nen. Eén ervan is het groeien
de aanbod van vrijetijdsbeste
Bellon en Marcel Van Elshocht.
dingen. Er is het tijdgebrek: ge
zin en werk eisen meer tijd van
de nieuwe man. Er is het fysie MARCEL VAN ELSHOCHT
ke aspect: blessures, de te zwa COÖRDINATOR ARBITRAGE KBVB
re fysieke tests.
Maar er is zeker ook het alge
mene negatieve klimaat rond
de scheidsrechters. De verbale,
en soms zelfs fysieke agressie
op en naast het veld. Die is
deels geïnspireerd door het
weinig stichtende voorbeeld
van eerste klasse, waar week
na week wordt gekankerd op
de refs. Straffeloos. Michel
Louwagie vergeleek Alexandre
Boucaut eergisteren nog met
een moordenaar. Onwaar
schijnlijk dat zoiets kan.
schoffeert, mag een fikse boete
verwachten. Met resultaat: het
Zware boetes zoals in Engeland gebeurt niet meer en het res
pect voor de man in het zwart
Kris Bellon en Marcel Van is hersteld. Dat is de manier
Elshocht, Manager Departe om te voorkomen dat jonge,
ment Arbitrage respectievelijk nog onzekere refs de huid vol
coördinator van de KBVB, zijn wordt gescholden en vroegtij
zich bewust van het probleem, dig afhaken.
maar ze staan machteloos. Ook “Het is niet zo dat er overal
al is er al veel veranderd, het verbale agressie is”, stipt Bel
zijn nog steeds de disciplinaire lon aan. “Je ziet het vooral bij
instanties van de bond die de kleinere clubs, uit provinci
moeten ingrijpen. Zoals in En ale. Als bij Anderlecht of AA
geland. Wie daar een arbiter Gent een vader een ref van al

“Het zijn meestal
ouders van de
thuisspelertjes die
naar de ref roepen. De
bezoekende ouders
zijn op de vingers van
één hand te tellen”

les naar het hoofd slingert, dan
wordt hij in de eerste plaats te
rechtgewezen door zijn zoon.
Want die weet dat hij naar de
bank vliegt als zijn vader zo te
keergaat. Bij die topclubs kan
de trainer zich dat permitteren,
want er staan drie, vier andere
jonge gasten klaar om de plaats
in te nemen. Bij die kleine clubs
zijn ze al blij dat ze voldoende
spelers bij elkaar krijgen. En
voldoende chauffeurs om die
spelers te vervoeren. Daar is
het veel delicater om op te tre
den.”
De voetbalbond heeft al initia
tieven lopen om de jonge refs
mentaal weerbaarder te maken.
Er is ook de Week van de Offici
al, met als opzet arbitrage posi
tief te benaderen. En er is de
Referee Ambassador, een pro
ject dat vier jaar geleden werd
bedacht door Bellon precies om
de uitval bij jonge refs te reme
diëren. “Bedoeling is dat elke
club een Referee Ambassador
aanstelt. Idealiter is dat een ex
scheidsrechter. Hij moet jonge
refs opvangen en begeleiden, bij
de jeugd rekruteren, talent de
tecteren, maar ook zorgen voor
een positiever klimaat rond de
scheidsrechters in de club.”
“Want als er ouders naar de
scheidsrechter roepen, zijn dat
vaak ouders van thuisspeler
tjes”, aldus Van Elshocht. “Om
de eenvoudige reden dat je de
bezoekende supporters in het
jeugdvoetbal op de vingers van
één hand kan tellen. Meestal
zijn het alleen de chauffeurs die
blijven kijken.”

Het project loopt intussen een
jaar of vier, maar blijkbaar is er –
gezien de nog steeds hortende in
stroom – toch nog marge voor
progressie. Het is ook niet simpel
om een Referee Ambassador te
vinden, zeker als het een onbe
zoldigde bezigheid is. “In Lim
burg werden in de recente cam
pagne meer dan honderd nieuwe
refs aangeworven, van wie de
meesten door clubs met een Am
bassador”, aldus Bellon. Limburg
pakt het structureel aan vanuit
het Bureau Arbitrage met mede
werking van de clubs. “Het staat
de clubs vrij om een Ambassador
te vergoeden. Als ze een jeugd
trainer kunnen betalen, waarom
dan niet een Referee Ambassa
dor? Uiteindelijk is het allemaal
de verantwoordelijkheid van de
clubs. De rekrutering van de
refs, de sensibilisering van het
publiek en het zoeken van een
vrijwilliger als blijkt dat er on
voldoende officiële refs zijn. In
Nederland worden alleen nog
refs aangeduid voor matchen van
eerste ploegen en beloften. Mis
schien evolueren we in Vlaande
ren ook naar die situatie.” Waar
bij de vraag rijst of het een goed
idee is om een 15jarige te laten
debuteren als ref in wedstrijden
van 19jarigen of zelfs nog ouder.

Sluipend gif
In eerste instantie zullen het in
derdaad de clubs zijn die getrof
fen worden door het tekort aan
refs. Maar als de instroom aan de
basis verschrompelt, geeft dat
een dunnere spoeling die zich
onvermijdelijk vertaalt in kwali
teitsverlies tot aan de top. En
kwaliteitsverlies is een slui
pend gif. Als je het constateert,
is het te laat. Misschien doet de
voetbalbond er toch goed aan
het probleem op de agenda te
plaatsen. En bijvoorbeeld re
pressief op te treden tegen
rolmodellen die verbaal uit
de bocht gaan.

Hein Vanhaezebrouck toont zijn
vingertje aan ref Lardot. De AA Genttrainer heeft een reputatie in zijn gedrag
tegenover scheidsrechters.

Geef uw mening op
nieuwsblad.be/
scheidsrechters

Ref Arjen T'Sjoen (18) werd vorig jaar gebroken neus geslagen door jeugdspeler

Arjen T’Sjoen:
“Van in de eerste
minuut proberen
de trainers je al
onder druk te
zetten.”

“Leg de trainers een spreekverbod op”

Arjen T’Sjoen (18) is
een jonge scheidsrech
ter. En dat is best straf.
Want vorig jaar werd
hij op het veld nog ge
molesteerd door een
jeugdspeler.

PHOTO NEWS

Lees nu Het Nieuwsblad aan de helft van de prijs.
Ga naar nieuwsblad.be/aanbod.

HeusdenTenstar Melle,
een match bij de U17. “Ik
had buitenspel gefloten te
gen Melle”, herinnert Arjen
zich. “De speler in kwestie
kwam met veel kabaal naar
mij toe. Ik geef hem geel. Hij
protesteert nog meer, loopt
tegen mij. Ik trek rood. Ik

noteer zijn naam en op het
ogenblik dat ik me weer om
draai, staat hij pal voor me en
slaat in mijn gezicht. Resultaat:
gebroken neus.”
De aanrander kreeg vijf jaar
schorsing. En Arjen? Die bleef
fluiten. Terwijl er toch veel
jonge refs afknappen op verba
le agressie, en al zeker fysieke.
“Ik heb nooit echt overwogen
om te stoppen. En nu ben ik
zeker blij, want ik ben onder
tussen gepromoveerd naar
vierde provinciale senioren.
Daar merk je toch veel meer
respect voor de ref.”

Uit die verbale agressie zich
dan vooral in het jeugdvoet
bal? Bij de ouders? “Dat is zo
bij de echte kleintjes, de U7,
U8 en U9”, aldus Arjen. “Ik
heb dat niet meegemaakt,
want ik ben begonnen bij de
U15 en daar komen de ouders
niet meer mee. Daar zijn het
de trainers die roepen. Van bij
de eerste minuut al proberen
ze je onder druk te zetten. En
dat is niet evident, want je
bent nog onzeker en je bent
met zoveel bezig dat je makke
lijk de focus kwijtraakt. Ik kan
best begrijpen dat jonge refs

om die reden afhaken. In vier
de provinciale wordt er ook

Maar ondertussen ben ik er
beter tegen bestand.”
Welke maatregel zou Arjen
nemen om de jonge refs be
ARJEN T’SJOEN
ter te beschermen en de uit
SCHEIDSRECHTER
val te stoppen? “De trainer
een spreekverbod opleggen.
Er was ooit de campagne Ik
zwijg tegen de ref. Dat is
goed. En ja, de lagere klassen
worden absoluut beïnvloed
door eerste klasse. Als die
dat mogen, dan wij ook, is de
redenering. Ik ben zelf fan
nog geroepen van aan de kant. van AA Gent. Maar het er
Onlangs zelfs nog: Zo gaat ge
gert me als ik Hein hoor te
nog in het ziekenhuis belanden! keergaan.” (waw)

“Ik ben fan van
AA Gent. Maar het
ergert me als ik Hein
hoor tekeergaan”

BELGA

ANGST

Nog een brulboei: Michel Preud’homme
wijst Bart Vertenten terecht.
PHOTO NEWS

VANAF
NU ZATERDAG

Muyters trekt 10.000 euro uit
voor omkadering sportclubs en refs
De alarmkreet die gisteren in
deze krant verscheen over het
tekort aan scheidsrechters in de
lagere voetbalafdelingen viel
niet in dovemansoren. Vlaams
sportminister Philippe Muyters
gaat via het nieuwe federatiede
creet die federaties belonen die
werk maken van de kwalitatieve
omkadering van hun officials.
“Het is belangrijk dat officials
goed opgeleid worden en kun
nen rekenen op een kwalitatieve
omkadering vanuit hun sport”,
aldus Muyters.
Het nieuwe federatiedecreet,
dat ingaat op 1 januari 2017,
baseert de subsidiëring op twee

pijlers: een kwantitatieve – het
aantal leden – maar ook een
kwalitatieve. Volgens drie princi
pes: het draagvlak van de federa
tie, goed bestuur én de kwaliteit
van het aanbod, met de oplei
ding en begeleiding van officials
als één van de parameters. Be
doeling is dat de federatie een
resultaatverbintenis aangaat
over de omkadering van haar
sportclubs en het beleid rond de
officials. In ruil voor een bijko
mende subsidie van 10.000 euro.
Of beter: wie het niet doet, kan
een deel van dat bedrag verlie
zen. Dat wordt dan verdeeld on
der de andere federaties. (waw)

