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1. Overlopen kandidaturen voorzitter werkgroep 

Er werd aan alle scheidsrechters gevraagd of er iemand kandidaat is om de functie van voorzitter van 
de werkgroep op zich te nemen. Niemand van de aanwezigen is hiervoor kandidaat. Bijgevolg neemt 
Axel Annaert de functie van voorzitter van de werkgroep officieel op zich. 
 

2. Organisatie scheidsrechterseminaries  

Na de melding van SBL dat zij niet over een officiële scheidsrechters beschikken voor de LCI sessie op 
vrijdagavond, is de vraag gerezen of het aangewezen zou zijn om een apart seminarie te organiseren 
voor indoorwedstrijden.  
 
De werkgroep is van mening dat: 
- Er geen apart seminarie dient ingericht te worden voor indoor (LCI) wedstrijden. De organisatoren 
beschikken over een lijst met alle scheidsrechters. Indien ze niet over scheidsrechters beschikken 
kunnen ze steeds contact opnemen met alle HBL scheidsrechters. 
- De huidige organisatoren die niet over een scheidsrechter beschikken voldoende tijd hadden om 
zich in te schrijven voor het seminarie van oktober. 
- Er contact dient opgenomen te worden met de LCI organisatoren om te controleren of voor alle 
sessies een officiële scheidsrechters voorzien is. 
 
Om deze reden stelt de werkgroep voor: 
- Bij het indienen van de wedstrijdaanvragen in de toekomst reeds een officiële scheidsrechter 
vermeld moet staan.  
 
Een apart seminarie dient georganiseerd te worden voor: 
- In de huidige opleiding van scheidsrechters zijn de disciplines Field en 3D niet aan bod kunnen 
komen. Om deze reden wordt besloten om een aparte tweedaagse cursus Field en 3D te organiseren. 
Tijdens deze cursus zal de WA reglementering omtrent de field en 3D disciplines overlopen worden. 
Mogelijks zal er een fysieke test aan de cursus gekoppeld worden. Aangezien deze parcours vaak 
fysiek uitdagend zijn, wordt een zekere basisconditie verwacht van de deelnemers. 
Er wordt eveneens opgemerkt dat zowel voor 3D als Fied in België wordt afgeweken van de WA 
reglementering. De werkgroep vraagt dan ook aan het bestuur van de HBL en RBA om in de toekomst 
enkel de WA reglementering te gebruiken. 
 
- Recreatieve wedstrijden dienen zelf een scheidsrechtersopleiding te voorzien voor hun 
wedstrijden. De huidige HBL scheidsrechters zijn opgeleid naar de WA reglementering en niet in de 
reglementering van de recreatieve disciplines. Indien deze wedstrijdformats een scheidsrechter 
wensen dienen zij hiervoor zelf in samenwerking met de werkgroep een opleiding te voorzien.  
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Belangrijk is dat naast de reglementering er voldoende gefocust wordt op veiligheid in de opleiding 
van deze recreatieve scheidsrechters. 
 
Om te voorkomen dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een seminarie zal gewacht worden tot er 
minstens 10 geïnteresseerden zijn voor een datum geprikt wordt. Bij de inschrijving zal men kunnen 
kiezen of men blijft overnachten of niet (prijs blijft 100 euro). 
 

3. Classificatie Ronny Mertens 

Ronny Mertens heeft een classificatie ‘Not Eligible’ gekregen. Dit wil zeggen dat hij niet in 
aanmerking komt om als G-schutter deel te nemen aan wedstrijden. Ondanks dit gegeven tracht hij 
zich steeds in te schrijven als G-schutter. Er dient zo snel mogelijk werk gemaakt te worden van de 
officiële classificatiekaarten die G-schutters dienen voor te leggen. Dit staat op alvast op de agenda 
van volgend UC. 
 
Varia 
- Er dient nagedacht worden over een kwaliteitslabel voor clubs. Clubs die over een officiële 
scheidsrechter beschikken dienen hiervoor erkend te worden. 
- Speciale aandacht voor jongeren. Vaak is er bij de jeugd onvoldoende kennis van de reglementen. 
Hoe kunnen we dit naar de toekomst oplossen?  
- De huidige Field en 3D wedstrijden zijn vaak niet veilig. Te vaak nadruk op spektakel. Dit dient 
dringend aangekaart te worden bij de organisatoren. 
- Meer erkenning voor officials. Zet scheidsrechters en gediplomeerde trainers eens positief in de 
spotlights.   
- Nadenken over nieuwe vergoeding voor scheidsrechters op LCI wedstrijden (bv 10 euro per 
sessie?). 
 
 
Einde vergadering: 23:00 
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