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Maand van de Scheidsrechter 
Oktober 2016 

Beste KVV-club, bestuurder, medewerker, speler, ouder, supporter 

 

In oktober vindt opnieuw de Maand van de Scheidsrechter plaats. Het 

moment om de scheidsrechter in the picture te zetten door KVV, de clubs, 

spelers, ouders, supporters,…! Want de 400 scheidsrechters maken het 

mede mogelijk dat zo veel voetballers binnen KVV wekelijks op het 

veld van het spelletje kunnen genieten! Doorheen oktober worden 

elke week verschillende acties gelanceerd.  

Communiceer dit filmpje, VSF-filmpje, logo en poster naar al jullie leden, 

op jullie website, nieuwsbrief en Facebookpagina. Like de Facebookpagina van Maand 

van de scheids en laat je horen via #bedanktscheids! 

 

1 -7 oktober: Respect voor scheidsrechters 1 (week van official VSF) 

 

 Fairplayactie: Van 1 tot 7 oktober komen spelers en scheidsrechters samen op en 

worden handen gegeven aan scheidsrechter en tegenstrevers voor en na de wedstrijd 

 

 Clubactie: Zet als club, bestuur, medewerkers en spelers de scheidsrechter in de 

centraal. Hoe je dat doet is helemaal aan de club zelf 

 

 Refsie: Laat met je ploeg zien dat je de scheidsrechter waardeert en trek een leuke 

foto/selfie met jouw scheidsrechter na de wedstrijd 

 

 Voetbal 1 trekt extra themafoto’s 

 

 Dinsdag 4 oktober: Gratis opleiding reanimatie en AED op KVV. Info en 

inschrijven via deze link 

 

 Vrijdag 7 oktober: Gratis opleiding. Keuze uit omgaan met verbale agressie en 

mentale weerbaarheid. Info en inschrijven via deze link 

 

Deel je acties en foto’s met #bedanktscheids, info@kvv.be en plaats een 

berichtje op onze en jouw Facebookpagina en clubwebsite.  

 

8-14 oktober: Respect voor scheidsrechters 2 

 

 Fairplayactie: Van 8 tot 14 oktober komen spelers en scheidsrechters samen op 

en worden handen gegeven aan scheidsrechter en tegenstrevers voor en na de 

wedstrijd 

 

 Clubactie: Zet als club, bestuur, medewerkers en spelers de scheidsrechter centraal 

 

 Refsie: Laat met je ploeg zien dat je de scheidsrechter waardeert en trek een leuke 

foto/selfie met jouw scheidsrechter na de wedstrijd 

 

 Voetbal 1 trekt extra themafoto’s 

 

Deel je acties en foto’s met #bedanktscheids, 

info@kvv.be en plaats een berichtje op onze en jouw 

Facebookpagina en website.  

 

Onder de verschillende refsies (week 1-2) en clubacties (week 1-2) doet KVV een 

lottrekking met als prijs twee Decathlon-waardebonnen van 100 euro.  

mailto:info@kvv.be
https://www.youtube.com/watch?v=P2cNUG2IePM
https://drive.google.com/file/d/0B14BXridJYcwME9iY0xER3lSSTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B14BXridJYcwdHhOZWVnWGpzVEE
https://drive.google.com/file/d/0B14BXridJYcwUXhmc3lnSHpjU1E/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/maandvandescheidsrechterKVV
https://www.facebook.com/maandvandescheidsrechterKVV
http://www.kvv.be/bestuurskaderopleidingen
http://www.vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-week-van-de-official-2016
https://www.facebook.com/maandvandescheidsrechterKVV
https://www.facebook.com/maandvandescheidsrechterKVV
https://www.facebook.com/maandvandescheidsrechterKVV
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15-21 oktober: Spelregelkennis 3 

 

 Fairplayactie: Van 15 tot 21 oktober komen spelers en scheidsrechters samen op 

en worden handen gegeven aan scheidsrechter en tegenstrevers voor en na de 

wedstrijd 

 

 Spelregelkwis: Laat als club, bestuur, medewerkers en spelers zien 

dat je de spelregels kent met de spelregelkwis.  

 

 KVV brengt zijn spelregelboekje uit en verdeelt dit onder de clubs 

 

Onder de deelnemende clubs doet KVV een lottrekking met als prijs een 

Decathlon-waardebon van 100 euro. Jouw club doet toch ook mee? 

 

22-28 oktober: Spelregelkennis 4 

 

 Fairplayactie: Van 22 tot 28 oktober komen spelers en scheidsrechters samen op 

en worden handen gegeven aan scheidsrechter en tegenstrevers voor en na de 

wedstrijd 

 

 Spelregelkwis: Laat als club, bestuur, medewerkers en spelers zien 

dat je de spelregels kent met de spelregelkwis 

 

Onder de deelnemende clubs doet KVV een lottrekking met als prijs een 

Decathlon-waardebon van 100 euro 

 

 Woensdag 26 oktober: Gratis Opleiding van sportpsycholoog Jef Brouwers: 

Driehoek: Scheidsrechter, privéleven en werk.    

 

 

 

Jouw club doet toch 

ook mee? 

 

Laat je horen via 

#bedanktscheids 
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