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Ondernemingsnummer: 0409.579.332 
 

Nationaal Arbitrage Commissie  

Commission Nationale d’Arbitrage 

 

VERSLAG/RAPPORT NAC 09-02-2022 (19:00) - Sport en ontmoetingscentrum Gellenberg 14 te/ à Lubbeek 

 

1. De Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij verontschuldigt Dirk Acx 

wegens ziekte en wenst hem spoedig herstel . De heer Jan Vandenbrande zal de vergadering 

verslaan. 

 

2. Verslag van de vorige vergadering d.d 08/12/2021 wordt na lezing goedgekeurd. 

 

3. Kleding scheidsrechter:    

Op de gilet van alle nationale en internationale scheidsrechters mogen enkel nog het kenteken 

van scheidsrechter (linkerborst) en de badge van Simonis (rechtsonder) gedragen worden.  

Alle andere badges dienen verwijderd te worden. 

 

4. Op de verslagen van de vergaderingen en op de kalenders mag enkel nog het label van Simonis 

vermeld worden. 

 

5. Aanstelling van de scheidsrechters voor de grote tornooien: 

- De kalenders zullen vroeger worden opgesteld 

- De scheidsrechters dienen vooraf hun dagen van beschikbaarheid op te geven , zonder de 

garantie dat zij ook effectief alle dagen zullen opgesteld worden. 

- De Voorzitter, in samenwerking met de secretaris NAC en de penningmeester (F. Docquier)  

stelt de arbitrage kalender samen. 

- Na het verschijnen van de arbitrage kalender kunnen er geen veranderingen meer gebeuren. 

 

6. Oproep scheidsrechters voor de BvB Hooglede van 20-21-22 mei 2022: 

Begin maart zullen de uitnodigingen naar de gewesten opgestuurd worden met de voorwaarden 

opgesomd in punt 5 hierboven op basis van 2 scheidsrechters per gewest. 

Leden / Membres P/A E/V A/A UITGENODIGD / INVITÉE P/A E/V A/A 

MONNISSEN Robert 
Voorzitter/Président 

X   VAN FLETEREN Piet  
Voor/Pour B-VL/Deux-Flandres X   

ACX Dirk  
Secr. + B-VL/Deux-Flandres 

 X  DE BONDT Rudy 
Anwerpen/Anvers 

 X  

DEAK Etienne 
Hengouwen-Namur 

 X  VAN HERCK Gust 
Limburg/Limbourg 

X   

DOCQUIER Francoise 
Luik Luxemburg/Liège-Luxembourg 

X   VANDENBRANDE Jan 
Brabant 

X   

VAN VOSSEL Danny 
BTS 

X   EVERAERDT Roger 
Artistiek / Artistique 

  X 



 

 

 

 

7. Aanpassen  pagina Nat. Website :  

Lijst van alle nationale en internationale scheidsrechters  zal met foto worden toegevoegd.  

Dirk Acx gaat zich hiermee bezighouden. 

 

8. Werkgroep:   

Voorstel: de NAC zal samen met enkele “ervaring rijke” scheidsrechters (op uitnodiging) een 

drietal keren per jaar samenkomen.  Dit voorstel en de uitwerking ervan zal besproken worden op 

de volgende NAC. 

 

9. Examen Nationaal Scheidsrechter: 

Dit examen gaat jaarlijks door op de eerste zaterdag van september.  

De secretaris zal hierover nog een mail rondsturen. 

 

10. Briefwisseling: Nihil 

 

11. Rondvraag: 

- Van Vossel Danny (BTS) :  

     Europese kampioenschappen zijn van de website CEB gehaald. Er is onduidelijkheid hierover     

     in Turkije. Staat nog niet vast of ze zouden kunnen doorgaan. 

 

- Docquier Françoise (LL) :  

     1. Stelt de vraag of Claude Crevqueur terug aangesteld kan worden als nationaal  

      scheidsrechter zonder echter kennis te hebben van het arbitreren in de discipline kader.  

      De NAC verwerpt deze aanvraag. 

      2. De Nationale Kampioenschappen Ere klasse zullen worden georganiseerd door de clubs.  

      Hoe aanduiden van de scheidsrechters? Deze zullen worden aangeduid door de betreffende  

      gewestelijk verantwoordelijke scheidsrechters. Eerst binnen zijn eigen gewest, en bij niet  

      voldoende aantal, met aanvulling van scheidsrechters van naburige gewesten.  

      De gewestelijke voorzitters dienen echter voorafgaandelijk de kandidaten voor deze    

      Nationale Kampioenschappen  te bespreken met de Nationale voorzitter Arbitrage. 

 

- Monnissen Robert Vz NAC/Pr. CNA:  

      Stelt dat een andere commissie zich niet dient in te laten met de werking van de arbitrage  

      commissie. Eventuele opmerkingen over deze werking dienen aan de Nationale arbitrage  

      commissie medegedeeld te worden , waarna men ze zal behandelen in een volgende  

      vergadering van het N.A.C. 

 

12. Vastleggen datum volgende vergadering:  

woensdag 27/04/2022 om 14u30 in Sport en ontmoetingscentrum Gellenberg 14 Lubbeek. 

 

13. Vergadering afgesloten door Voorzitter Robert Monnissen. 

 
Verslaggever a.i. : Van den Brande Jan. 
Opmaak en vertaling: Secr. NAC Acx Dirk. 
Nazicht voor verspreiding: Vz. Robert Monnissen.

 


