
Open aanduidingen



Op vrijdag kunnen scheidsrechters zelf een openstaande wedstrijd kiezen via E-KickOff

• Fase 1: MD1 → technische test in O-Vl met 1 enkele scheidsrechter

• Fase 2: MD2 - MD5 → testfase in O-Vl (jeugdscheidsrechters) + 

minivoetbal (alle scheidsrechters)

• Fase 3: na MD5 → evaluatie resultaten 

• Fase 4: bijstellingen + eventueel uitrollen naar andere provincies



Open aanduidingen: aanduidingsregels

• Verlof → niet aanduidbaar indien een verlof van het type:
• Ingegeven door secretariaat (langdurig verlof)
• Schorsing (enkel in te geven in RefAssist)
• Ziekte/kwetsuur

→ Indien een scheidsrechter zich afmeldt gedurende de week, zorg ervoor dat hij/zij in verlof staat met als type “ziekte/kwetsuur” of doe het via 
“casier” in KickOff

• Aansluitingsclubs
• Geweigerde clubs
• Wedstrijd in de reeks waar men speelt als voetballer
• Te dicht bij de vorige of volgende aanduiding: er moet 3 uur tussen de start van beide wedstrijden zitten, behalve wanneer het gaat om een 

wedstrijd die op dezelfde installatie gespeeld wordt.

• Vorige en volgende aanduiding met één van beide teams
• Scheidsrechter is reserve voor de datum
• “Afwezig op verplichte cursus”/”enkel gewestelijk”
• Maximale afstand = 5 blokken

Een scheidsrechter is niet aanduidbaar voor een open wedstrijd in de volgende gevallen: 



Open aanduidingen: werkwijze voetbal + recreatief

• Vanaf vrijdagnacht om 0:00 tot zondagnacht om 0:00 kan de scheidsrechter op E-KickOff de open
wedstrijden aanvragen.

• Op alle andere momenten verschijnt sowieso een lege lijst.
• De wedstrijden die in aanmerking komen bevinden zich tussen: 

• Het moment van de aanvraag + 3u
• Zondagnacht 0:00u

• De scheidsrechter moet tot een categorie behoren die toegelaten is tot de open aanduidingen!
• De scheidsrechter mag zelf niet uitgesloten zijn voor de open aanduidingen → dit is mogelijk gemaakt 

om misbruik door specifieke scheidsrechters te voorkomen/te bestraffen.

• De lijst met open aanduidingen bevat: 
• Enkel de wedstrijden voor de categorie van de desbetreffende scheidsrechter.
• Enkel de wedstrijden die toegelaten zijn volgens de aanduidingsregels.
• Maximaal 10 wedstrijden. Als er in totaal meer mogelijke wedstrijden zouden zijn, dan 

worden die getoond voor die clubs die de beste verhouding aangesloten refs/ingeschreven 
teams hebben. 



Open aanduidingen: werkwijze futsal + minivoetbal

• De scheidsrechter kan op E-KickOff elke dag de open wedstrijden aanvragen.
• De wedstrijden die in aanmerking komen bevinden zich tussen: 

• Het moment van de aanvraag + 3u
• Het moment van de aanvraag + 1 week

• De scheidsrechter moet tot een categorie behoren die toegelaten is tot de open aanduidingen!
• De scheidsrechter mag zelf niet uitgesloten zijn voor de open aanduidingen → dit is mogelijk gemaakt 

om misbruik door specifieke scheidsrechters te voorkomen/te bestraffen.

• De lijst met open aanduidingen bevat: 
• Enkel de wedstrijden voor de categorie van de desbetreffende scheidsrechter.
• Enkel de wedstrijden die toegelaten zijn volgens de aanduidingsregels.
• Maximaal 20 wedstrijden. Als er in totaal meer mogelijke wedstrijden zouden zijn, dan 

worden die getoond  met het laagste aantal blokken. 



Open aanduidingen: werkwijze

• Uit de lijst kan de scheidsrechter een wedstrijd kiezen en die aanvragen
• Daarna krijgt hij/zij de melding:

• Wedstrijd is toegekend
• Wedstrijd is ondertussen al aangeduid
• Wedstrijd is niet meer toegelaten (bvb omdat de ref ondertussen al een andere aanduiding heeft gehad). 
• Andere fout

• Om problemen (i.e. dubbele aanduidingen) te vermijden raden we ten stelligste aan dat op er vanaf vrijdag GEEN 
manuele en zeker GEEN automatische aanduidingen meer gebeuren door de aanduiders, voor die categorieën die 
toegang hebben tot de open aanduidingen!


