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Verslag vergadering van vrijdag 17 december 2010 bij Andre Van Severen 
 
Aanwezig: John Verpoest, Roland Verdonck, Andre Van Severen, Eric Maenhout  
        Kristof Calleeuw 
 
Verontschuldigd: Georges Mouton, Walter Braem, Stefaan Quintijn, 
 
Aanduiding scheidsrechters: van 15-16 jan– 29-30 jan 
 
Verslag vorige vergadering: goedgekeurd 
 
Examen scheidsrechter in Knokke: Met fierheid verwelkomen we volgende nieuwe scheidsrechters: 
Kristof Wybo en Wim Vandenberghe(KRB Jabbeke), Menno Raes en Thijs Raes(KBC Aalter), 
Nick Steen en Kim Steen(KRB Loppem), Celine Devinck en Sofie Seru(KB Knokke) en Lisa 
Verdonck(Robland St. Michiels).  Aan allen gefeliciteerd. 
Naar aanleiding van de scheidsrechterscursus en –examen willen we de heren Andre Van Severen 
en Jan Vanhecke voor de organisatie.  We zijn zéér tevreden over de samenwerking met de heer Jan 
Vanhecke en hopen in de toekomst deze samenwerking te kunnen verderzetten. 
 
Scheidsrechtersrapport van Karel Maelegheer: SJB 16028 HO Beitem – Atlas Varsenare: Rapport 
werd gelezen en daarna doorgestuurd aan het betrokken Sportcomité voor behandeling. 
 
Scheidsrechtersrapport van Benedict Vandaele: 3NHR 11035 HO Beitem – Avanti Lissewege: 
Rapport werd gelezen en daarna doorgestuurd aan het betrokken Sportcomité voor behandeling. 
 
Scheidsrechtersrapport van Rik Fack: Staken wedstrijd 2ND 5024 Robl. St. Michiels – Avanti 
Lissewege.  Na kwetsuur van 2 speelsters Robland St. Michiels kon de wedstrijd niet verder gaan.  
Er bleven maar 2 speelsters over en er waren geen vervangingen mogelijk. 
Rapport werd gelezen en daarna doorgestuurd aan het betrokken Sportcomité voor behandeling. 
 
Verslag SRC OVl-Ant-Bra van 8 november: gelezen 
 
Verslag SC Wvl van 23 november: gelezen 
 
Brieven: 1. Mail RvB: betreft onkosten secretariaat scheidsrechterscomité Wvl 
 2. Mail RvB: Referendum Speler/Speelster v.h. Jaar en Beloftevolle jongere 

v.h. jaar: gelezen 
 3. Mail RvB: uitnodiging voor een afgevaardigde van SRC Wvl om aanwezig 

te zijn op vergadering van commissie spelregels.  Roland Verdonck zal het 
SRC Wvl vertegenwoordigen 

 4. Mail federatie: Voorbereidingen op de bijscholing scheidsrechters.   Dit 
werd tijdens de vergadering besproken, SRC Wvl stuurt via mail een 
antwoord naar federatie en RvB. 

 5. Mail RvB: Officials in functie op en rond het veld: gelezen 
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 6. Mail RvB: er werd gevraagd om delegatie SRC Wvl af te vaardigen op de 
vergadering RvB van 24 januari om 19u30.  Roland Verdonck + 2de comitélid 
zullen het comité vertegenwoordigen.  Onderwerp: bijscholing 
scheidsrechters (9 april 2011). 

 
Mail federatie betreft volgende wedstrijdsituatie: 
 
Naar aanleiding van twijfel over een fase tijdens een match vraag mij af of jullie meer duidelijkheid 
kunnen scheppen.  Verschillende scheidsrechters hebben hierover verschillende meningen. 
 
De fase is als volgt. 
Ik ben speler bij de ploeg in aanval.  De derde worp van ons wordt buitengeduwd door een speler 
van de tegenpartij.  Bij het recuperen van de bal loop ik door het doelgebied van de tegenstander.  
Dit wordt door de ene scheidsrechter gefloten als fout omdat je nooit in het doelgebied van de 
tegenstander mag lopen; de andere scheidsrechter interpreteert dit als een dode fase in het spel 
(uitzondering in het reglement waarbij je het doelgebied mag betreden) en laat het spel verdergaan. 
 
Antwoord: Enkel een werper die na de worp niet kan afremmen, mag uitlopen in het 

doelgebied(NIET doorlopen) 
 
 
De leden van het scheidsrechterscomité Wvl wensen de heren Georges, Marnix en Kenny Mouton 
hun oprechte medeleven bij het overlijden van hun vader/grootvader 
 
 
 
Volgende vergadering: vrijdag 21 januari om 20u bij Georges Mouton 


