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Je kan er deze week niet naast kijken. Tal van acties en initiatieven zetten 
de 'week van de official' in de kijker. Gewezen topscheidsrechter 
Frank De Bleeckere is het boegbeeld van de campagne. 

 
 
“Zonder officials geen wedstrijden”, klinkt het deze week iets 
nadrukkelijker. “Ik was 27 jaar scheidsrechter en ik kom bovendien uit 
een familie van scheidsrechters. Dan weet je wel wat te vertellen over 
het respect en waardering voor de official”, vertelde de inwoner van 
Maarkedal zaterdagavond bij de officiële lancering van de campagne in 
Roeselare. 



Jeugdvoetbal 
 
“Vooral het jeugdvoetbal houdt me bezig. Bij die wedstrijden komt er 
relatief weinig publiek kijken en dan hoor je de verbale agressie heel 
goed. Dat is heel confronterend. Sport is competitie, maar ik pleit ervoor 
dat de beleving bij de jeugd er één moet zijn waar het resultaat 
bijkomstig is”, stelt De Bleeckere, die wil dat iedereen daarbij zijn 
verantwoordelijkheid neemt. 
“Of je nu trainer, ouder of grootouder bent, of wie dan ook, iedereen 
heeft een voorbeeldfunctie. De beleving moet er zijn, maar het respect 
en waardering voor de official ook. De ouders zetten hun jongere voor 
enkele uren af bij de club. Die willen toch dat de opvoeding van thuis 
daar wordt voortgezet. En daar hoort respect en waardering bij voor de 
ander.” 
 
“Maar dat geldt uiteraard ook voor de spelers op het veld. Ik moet in die 
optiek de aanpak van Brecht Dejaegere loven. Hij is naast speler bij AA 
Gent ook nog jeugdtrainer bij Handzame. Brecht vertelde me dat iedere 
speler van zijn ploeg die een gele kaart krijgt, de week nadien sowieso 
op de bank start. Dat zijn toepassingen die bij de jeugdspelers kunnen 
bijdragen tot het besef van fairplay en respect.” 
Vlaanderen telt 15.000 officials. Een studie wees uit dat 70 procent van 
deze groep er niet aan denkt om te stoppen. “Toch is er bij 80 procent 
van de sportfederaties een nijpend tekort 
aan scheidsrechters, juryleden en tijdopnemers”, stelt de Vlaamse 
sportfederatie vast. (gsg) 
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