KSV Oostkamp heeft zijn eigen referee-ambassadeur.
KSV Oostkamp zet al 2 jaar in op de ontwikkeling van een eigen referee-academie. Jeugdspelers
krijgen de kans om via een verkorte opleiding de spelregels onder de knie te krijgen en
clubscheidsrechter te worden. Zo werden een dertigtal jeugdspelers de voorbije 2 seizoenen
opgeleid tot clubscheidsrechter en leidden zij diverse wedstrijden van de U7 tem de U12. Vijf onder
hen werden ondertussen ook officieel scheidsrechter bij de KBVB . Een nieuwe stap wordt nu
gezet met de officiële aanduiding van een eigen referee-ambassadeur in de persoon van Richard
Doeven, een ervaren scheidsrechter uit de provinciale reeksen.
Zijn taken als referee-ambassadeur zijn :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor een positief scheidsrechtersklimaat op de club.
Jonge spelers interesse in de arbitrage bijbrengen nog voor ze de reglementaire leeftijd
bereikt hebben en hen de kennis van de spelregels bijbrengen.
Een rotatiesysteem invoeren om jeugdspelers actief wedstrijden te laten leiden.
Clubrefs aanduiden voor jeugdwedstrijden naar gelang hun mogelijkheden.
De arbitrage van clubrefs observeren en hen bijsturen.
Clubrefs met mogelijkheden klaarstomen om de stap naar de officiële arbitrage te zetten.
Aanspreekpunt zijn van officiële scheidsrechters bij thuiswedstrijden: opvang, organisatie,
begeleiding bij problemen,…
Supporters, spelers, trainers en andere leden aanspreken op hun gedrag indien nodig.
Melden bij Bureau Arbitrage in geval van observatie talentvolle scheidsrechters,
incidenten,…

Op deze manier wil KSV Oostkamp zijn steentje bijdragen om het steeds grotere tekort aan
scheidsrechters te helpen indijken. Op dit moment zijn alleen al in West-Vlaanderen meer dan 220
scheidsrechters tekort. (lees ook http://www.knack.be/nieuws/belgie/scheidsrechter-alsknelpuntberoep-tekort-aan-refs-wordt-onhoudbaar/article-longread-1181543.html )
Heb je zelf ook interesse om (club)scheidsrechter te worden, neem dan contact op met Richard
Doeven (0473/52.14.75 of richard.doeven@gmail.com)
Wie meer info wil over het project referee-ambassadeur kan dit vinden via deze link met bijhorend
filmpje http://www.belgianfootball.be/nl/clubscheidsrechter .

6 clubscheidsrechters van KSV Oostkamp: Brian Duyck, Jelle Doeven, Viktor Goutry, Koby Pecceu,
Michiel Dutrieux en Lennert Vernimmen

