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Brussel, 18 september 2021 

 
 

Week van de Official – 1 oktober 2021 tem 10 oktober 2021 
 

Langs deze weg wil ik ALLE SCHEIDSRECHTERS in 
Vlaanderen bedanken daar zij zich willen blijven inzetten 

voor onze geliefde sport. 
 

2020-2021 was een seizoen om snel te vergeten. Een virus heeft er voor gezorgd dat we 
minimaal in actie dienden te komen. Anderzijds maakten we van het voorbije seizoen gebruik om 
de opleiding van provinciaal scheidsrechter te updaten en werd de start gegeven voor het project 
“Scheidsrechter in de kijker”. Vanuit de VTTL wordt dit project samen uitgebouwd met de LAC. 
De eerste neerslagen zal u op korte termijn zeer zeker terugvinden op de website van de VTTL.  

Als voorzitter ben ik uitermate tevreden om vast te stellen dat er dit seizoen een heel aantal 
mensen beslist hebben om toe te treden tot het scheidsrechterskorps. Aan hen zeg ik:  “AVE”. Er 
zijn dit seizoen ook een aantal scheidsrechters (tijdelijk) afgevallen, omwille van diverse 
verplichtingen. Aan hen zeg ik: “We will meet again, don’t know where don’t know when.” En aan 
hen die voort doen, zeg ik: “A bientôt.”  

Onze sport en ikzelf kunnen niet zonder jullie. 

Ik vind het belangrijk dat er waardering en respect is voor de arbitrage. Want zonder 
scheidsrechters kunnen bepaalde wedstrijden en evenementen niet doorgaan. Ik denk dat het 
goed is, dat iedereen daar eens bij stilstaat. 

Ik roep iedereen op om vooral na de wedstrijd de scheidsrechter te bedanken voor zijn of haar 
leiding. Laat op dat moment buiten beschouwing wat jij vond van de arbitrage, maar laat je 
waardering blijken dat de scheidsrechter aanwezig was en zijn of haar best heeft gedaan om de 
wedstrijd in goede banen te leiden. 

 
Beste vrienden, wees voorzichtig, blijf gezond en geniet van de wedstrijden op de eerste rij. 

 

Met waarderingsvolle groeten. 

 
Philip Van Oeckel 
Voorzitter LAC 
 


