
PROVINCIAAL SCHEIDSRECHTER 

Meten is weten voor jou? 

Heb jij graag de touwtjes 

in handen? 

Ben jij een perfectionist op 

vlak van reglementen? 

Kan jij goed omgaan met 

mensen? 

Voorwaarden tot deelname: 
• Lid zijn van de PFV

• Kandidatuur stellen zoals voorgeschreven en binnen de voorziene tijd

• Tenminste 18 en maximum 70 jaar oud zijn op de dag van het examen

• Een wachttijd naleven van 3 jaar vanaf het verstrijken van een

(eventuele) sanctie

• Slagen in de opgelegde proeven en in totaal minstens 80% behalen

• Een nieuw lid kan hetzelfde jaar van zijn/haar aansluiting reeds

deelnemen

De voorbereiding op het examen zal op Vlaams niveau gebeu-
ren. De datum en de locatie van deze voorbereiding en de lo-
catie van het examen zullen later vastgelegd worden. Dit in 
functie van het aantal inschrijvingen per provincie. 

Antwerpen:  

Luc Van Regenmortel - luc.vanregenmortel@skynet.be - 0479/98 98 31 

Limburg:  

Ludo Daniels - pfvlimburg@skynet.be - 0496/28 42 55 

Oost-Vlaanderen: 

Gino Segers - segers.gino@skynet.be - 0475/38 53 91 

VB&BH: 

Marc Nolmans - marc.nolmans@skynet.be - 0475/32 17 31 

West-Vlaanderen: 

Geert Vanderhaeghe - vdhgeert@telenet.be - 0486/86 71 64 

Mee te nemen op het examen: recente pasfoto en licentie

Hoe scheidsrechter worden? 

Inschrijvingsformulier  

Naam: ........................................................................................................................

Voornaam: ................................................................................................................  

Geboortedatum: .......................................................................................................  

Licentienummer: ......................................................................................................

Club: .........................................................................................................................  

Adres: .......................................................................................................................

Telefoon/GSM: .........................................................................................................  

E-mail: .......................................................................................................................  

Kledijmaat (polo): ....................................................................................................  

Dit formulier overmaken aan de provinciale scheidsrechters- 

verantwoordelijke voor 5 maart 2022.  

-

  Het examen omvat: 

1. OPR

2. Rol van de scheids-                       
      rechter 

3. Rol van de jury

4. Rol van de federaal 

  afgevaardigde 

5. Provinciale
kampioenschappen

Quotering 
Schriftelijk: 40p 

Mondeling: 30p 

Technisch: 30p 

DATUM 

19 maart 2022 

Onder voorbehoud van coronamaatregelen 

2022
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