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        Brussel, 12 oktober 2018. 
 
 
Aan de verantwoordelijken van alle clubs van Voetbal Vlaanderen, 
 
Aan de voetbalclubs van Hogere Afdelingen, aan de provinciale clubs, 
Aan de recreatieve voetbalclubs, futsalclubs, minivoetbalclubs, … 
 
 
Het zijn turbulente voetbaldagen én het plaatje is niet om fier op te zijn. Daarom richten 
we ons met dit schrijven tot jullie allen, met de vraag de volgende dagen, weken, 
maanden en jaren nog meer de kaart van fair play en ethiek uit te dragen. De sport en 
voetbal in het bijzonder verdienen dat. 
 
Net in de ‘Week van de Official’ komen een aantal zeer spijtige zaken naar voren.  
Daarom onze concrete vraag om de scheidsrechters, die dit weekend of mogelijk pas de 
dagen nadien bij jullie op bezoek komen, een hart onder de riem te steken. Geef hen 
een aanmoediging in plaats van een misplaatste opmerking. Geef hen een schouderklop 
in plaats van mogelijk sarcasme. En waarom geef je gewoon zelfs niet een bloemetje. 
Doe het voor hem of haar, maar ook voor jezelf en je club, doe het voor ons voetbal. 
 

#weekvantheofficial   #bedanktscheids  #VoetbalVlaanderen 
 
De missie en visie van Voetbal Vlaanderen zijn duidelijk. Wij willen een correcte sport. 
 
Voetbal Vlaanderen dankt en steunt nu meer dan ooit haar scheidsrechters. Zonder 
hen is er geen voetbal.  
 
Samen blijven wij verder werken aan een mooie sport. Voetbal Vlaanderen staat voor 
ethiek in de sport, altijd en overal.  
 
Voor alle spelers, onze supporters, trainers, bestuurders,… en voor onze duizenden 
scheidsrechters. 
 
Breng onze sport niet in diskrediet. Ga voor clean voetbal. Veel voetbalgenot. 
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