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Op zaterdag 17 juni werd de jaarlijkse algemene vergadering van het "Provinciaal Comité - 
Voetbal Vlaanderen" en de vertegenwoordigers van de clubs gehouden, in hotel Aldhem in 
Grobbendonk. Volgend verslag staat te lezen op de website van “Voetbalexpress” 

 
Marc Van Craen, voorzitter van het Provinciaal Comité, opende deze vergadering met een 
welkomstwoord en legde meteen de vinger op de wonde met de vaststelling dat het aantal 
scheidsrechters tot het absolute alarmpeil is gezakt. De houding van sommige media, ondermeer 
in TV-programma's die sommige zaken uitvergroten en belachelijk maken, is daarvan volgens 
hem één van de oorzaken.  
 
Een tweede pijnpunt situeert zich in het provinciale vrouwenvoetbal, waar er elk jaar weer 
ploegen wegvallen, zelfs na het bekendmaken van de kalender, hun reeksindeling weigeren of te 
laat inschrijven, en dat zorgt ondermeer voor veel administratieve problemen.  
 
Maar Marc stelde wel met veel genoegen vast dat het voetbal in onze provincie het zeer goed 
doet, getuige de promoties van diverse clubs naar de nationale reeksen. Verder is de sinds vorig 
jaar vernieuwde formule van de "Beker van Antwerpen" toch wel een succes gebleken, en het feit 
dat een 3e provincialer (FC Walem) de finale haalde is daar mede een bewijs van.  
 
Na de vaststelling dat de digitalisering zijn opgang nog zal verderzetten gaf hij het woord aan Jos 
De Ryck, lid van het Uitvoerend Comité van de KBVB.  

 
Jos kwam nog even terug op het toch wat mislukte avontuur van de Rode Duivels tijdens het EK 
2016, maar zette de succesvolle kwalificatie van de "Red Flames" in de kijker voor het EK 2017, 
dat vanaf 16 juli doorgaat in Nederland.  
 
Daarna kwam de vernieuwde reglementering aan bod, want er komen niet alleen volledig 
gescheiden reglementen voor het prof- en amateurvoetbal, maar daarnaast ook aparte 
reglementen voor de "Voetbal Vlaanderen" clubs en de Franstalige "ACFF"-clubs. En na de fusie 
met de andere Vlaamse Voetbalfederaties (VMF-minivoetbal, KVV, KBLVB) zal er nog heel veel 
werk verricht moeten worden voordat alle reglementering bepaald en geïntegreerd zal zijn.  
 
Tijdens de (drank)pauze werd er door de clubvertegenwoordigers gestemd voor de herverkiezing 
van de uittredende PC-leden Therese Meisters, Bart Timmermans en Chris Zoldermans, die ook 
alle drie opnieuw werden verkozen.  

 
De eerste spreker na de pauze was Jan Govaerts, voorzitter van het "Bureau Arbitrage 
Antwerpen" (BAA). Terugkijkend op vorig seizoen stipte hij de positieve punten aan: het streven 
naar een efficiënte werking, het realiseren van een uniforme opleiding en het feit dat 
verscheidene provinciale scheidsrechters een promotie maakten naar de nationale reeksen.  
 
Ook de communicatie zit in de lift, mede door de Facebook-pagina van de BAA, de inzet van 
communicatie-verantwoordelijke Wilfried Rombouts en de samenwerking met "Voetbalexpress", 
en zo kan er ook qua informatie bijna letterlijk "kort op de bal" worden gespeeld.  
 
Aan de andere kant, en vooruitblikkend naar 2017-2018, is het jammer dat door het dalend aantal 
scheidsrechters de wedstrijden van 4e provinciale zonder assistent-scheidsrechters (lijnrechters) 
zullen moeten gespeeld worden, maar er komen alweer nieuwe initiatieven aan voor recrutering.  
 
Eén van die initiatieven is het project "Clubscheidsrechter", waarbij er een korte reglement-
opleiding ter plaatse wordt gegeven aan jonge scheidsrechters, gevolgd door praktijk en 
nabespreking. Daaruit kwamen er trouwens al zeven nieuwe scheidsrechters: drie bij Zwarte 



Leeuw, één bij FC De Kempen en drie bij Berchem, dat op dit vlak een voorbeeldige en vooral 
succesvolle club is.  

 
Dan kwam Hilde Clessens aan het woord, de "Provinciale Coördinator Antwerpen" die zich 
ondermeer bezighoudt met de clubbezoeken en de altijd belangrijke audits. Zij is vooral verheugd 
over het feit dat de nieuwe website van "Voetbal Vlaanderen" online is, een zeer informatieve site 
waar de bezoeker alles kan vinden over de competities, over clubondersteuning, over trainers en 
hun opleidingsmogelijkheden tot ondermeer het UEFA-A en -B diploma, enzovoort. Bezoek de 
site op www.voetbalvlaanderen.be.  
 
Na het overlopen van de inhoud en een kort overzicht van de mogelijkheden tot subsidie van de 
clubs signaleerde Hilde nog even het project "Open Clubgames" op zaterdag 12 augustus 2017 
bij KFC Turnhout. Ook daarover zal u op de website van "Voetbal Vlaanderen" de nodige info 
kunnen vinden.  

 

De laatste spreker was KBVB-voorzitter François De Keersmaecker, die op 24 juni opnieuw 

kandidaat is om zijn mandaat te verlengen. Hij had een lijst voorbereid met onderwerpen die door 

de vorige sprekers echter al behandeld werden, en zo kon hij zijn toespraak beperkt houden.  

 

Hij gaf meteen aan dat er een aantal woelige jaren achter de rug zijn met diverse problemen en 

hindernissen, en er zullen er nog méér komen, zoals het dossier rond het EURO-stadion, de 

premies van de Rode Duivels en de regeling en discussie over hun portretrechten.  

 

Tot slot benadrukte hij nog eens de dienstverlenende functie van de KBVB aan de clubs en hun 

medewerkers, de verdergaande digitalisering, en het aanpakken van de reglementering die nog 

héél wat werk zal vergen. Na de fusies met de andere voetbalfederaties is de Provincie 

Antwerpen op voetbalgebied nu de grootste qua aantal clubs en spelers.  

 

Als laatste sprak François zijn waardering uit voor de vele clubbestuurders en -medewerkers, die 

door hun inzet een toch wel belangrijke maatschappelijke rol spelen, zowel voor de spelers, de 

supporters als de kinderen die het voetbal als hobby beoefenen.  

 

En zo zat deze jaarlijkse vergadering van de Provinciale Clubs en het Voetbal Vlaanderen-

Provinciaal Comité er alweer op. Voorzitter Marc Van Craen sloot de voormiddag af met een 

dankwoord aan zijn medewerkers, de sponsors en iedereen die zich inzet voor het provinciale 

voetbal. 


