
1. Drie gewestelijke cursussen.  
 
Er worden per seizoen  gewestelijke cursussen georganiseerd volgens het algemeen werkplan Voetbal 
Vlaanderen. Deze cursussen dienen verplicht te worden bijgewoond door alle SR's die behoren tot het 
voormiddagkader (incl. de Ar’s die ook voormiddagwedstrijden leiden). 
 
Indien een SR/AR de 1e gewestelijke cursus niet heeft bijgewoond, zal deze – tot het volgen van de 
eerstvolgende 1e gewestelijke cursus - niet voor promotie in aanmerking komen en voor het verdere 
verloop van het seizoen uit de doorstroomcategorie worden gehaald.   
Bij het niet voldoen aan de andere cursusverplichtingen (2e en 3e gewestelijke cursus), zal hiermee 
rekening worden gehouden bij het klassement, promotiekansen en/of aanduidingen (bv. geen 
nationale wedstrijden).  
 
Alle scheidsrechters die de cursus niet kunnen bijwonen in hun eigen vriendenkring, kunnen zich 
steeds aanmelden voor de cursus in één van de andere vriendenkringen.   
 
De gewestelijke cursussen worden georganiseerd op volgende data en locaties: 
 
VK NOORDERGOUW    
 
1e gewestelijke cursus: vrijdag 6 september 2019 (20u) 
2e gewestelijke cursus: vrijdag 6 december 2019 (20u) 
3e gewestelijke cursus: vrijdag 13 maart 2020 (20u) 
 
Locatie: zaal 'Het Schoolhuis', Theo Verellenlaan 88 te Gooreind. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Leo Maes 
 
VK BOOM 
1e gewestelijke cursus: donderdag 5 september 2019 (19u30) 
2e gewestelijke cursus: vrijdag 22 november 2019 (19u30) 
3e gewestelijke cursus: vrijdag 13 maart 2020 (19u30) 
 
Locatie: lokaal ’t Pertsgad, Wetenschapstraat 3 te Boom. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Julien De Keninck 
 
VK HERENTALS 
1e gewestelijke cursus: donderdag 5 september 2019 (19u30) 
2e gewestelijke cursus: vrijdag 15 november 2019 (19u30)  
3e gewestelijke cursus: vrijdag 07 februari 2020 (19u30)  
 
Locatie: lokaal Buurthuis, Oostakker 16 te Vorselaar. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Marc Verbeeck  
 
 
 
 
 
 
 



VK MECHELEN    
1e gewestelijke cursus: donderdag 5 september 2019 (20u) 
2e gewestelijke cursus: vrijdag 15 november 2019 (20u) 
3e gewestelijke cursus: vrijdag 6 maart 2020 (20u) 
 
Locatie:   1e gewestelijke cursus: Sportkeet -Grote Doelstraat z/n te Bonheiden 
 2e en 3e gewestelijke cursus: zaal “Friends”, Koning Albertplein 1 te Mechelen. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Jean Bringmans  
 
VK ANTWERPEN 
1e gewestelijke cursus: vrijdag 27 september 2019 (19u30) 

2e gewestelijke cursus: vrijdag 6 december 2019 (19u30) 

3e gewestelijke cursus: vrijdag 6 februari 2020 (19u30) 
 
Locatie: Zaal “De Brug vzw” Waesdonckstraat 1 te Mortsel. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Robert Devos  
 
VK MOL  
1e gewestelijke cursus: vrijdag 13 september 2019 (19u30) 
2e gewestelijke cursus: vrijdag 6 december 2019 (19u30) 
3e gewestelijke cursus: vrijdag 7 februari 2020 (19u30) 
 
Locatie: PC Ginderbuiten, Kapellenstraat 90 te  Mol 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr.  Jan Cowé  
 
VK GEEL  
1ste provinciale cursus: vrijdag 27 september 2019 (19u30) 
2de provinciale cursus: vrijdag 22 november 2019 (19u30)  
3de provinciale cursus: vrijdag 21 februari 2020 (19u30)  
 
Locatie:  "Ontmoetingscentrum Winkelomheide”, Kemeldijk 5 te Geel. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. August Van Gorp  
 
VK WESTERLO 
1ste provinciale cursus: maandag 2 september 2019 (19u30) 
2de provinciale cursus: woensdag 4 december 2019 (19u30)  
3de provinciale cursus: vrijdag 28 februari 2020 (19u30)  
 
Locatie:  Asberghoeve, Asberg 2 te Westerlo 

Verantwoordelijke opleider: Dhr. Joseph Stuyts  
 
VK LIER   
1e gewestelijke cursus: maandag 9 september 2019 (19u30) 
2e gewestelijke cursus: vrijdag 29 november 2019 (20u30) 
3e gewestelijke cursus: vrijdag 21 februari 2020 (20u30) 
 



Locatie: cafetaria van de sporthal "De Komeet", Eeuwfeestlaan 183 te Lier. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Raymond Coppin 
 
VK TURNHOUT 
 
1e gewestelijke cursus: : donderdag 5 september 2019 (20u) 
2e gewestelijke cursus: donderdag 19 december 2019 (20u) 
3e gewestelijke cursus: donderdag 6 februari 2020 (20u) 
 
Locatie: Cultureel Centrum ‘Reynaert’, Maurits Pottersstraat 1 te Vosselaar. 
 
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Guido Nuyens  
 
RECREAREF 
 
1e gewestelijke cursus: maandag 02 september 2019 (19u30) 
2e gewestelijke cursus: maandag 18 november 2019 (19u30) 
3e gewestelijke cursus: maandag 17 februari 2020 (19u30) 
 
Locatie: VK Simikos te Schoten  
Verantwoordelijke opleider: Dhr. Albert De Keersmaecker 
 
 
Met het oog op het verduidelijken van de nieuwe instructies aan de SR/AR die in de onmogelijkheid 
verkeren om de 1e gewestelijke cursus bij te wonen in een VK (vakantieperiode augustus – september), 
voorziet het BAA in een éénmalige bijkomende mogelijkheid. Deze cursus zal worden gegeven in het 
Bondsgebouw te Wommelgem op donderdag 3 oktober 2019 (20u).  
 


