
 

 

NO REF  
NO GAME 

Scheidsrechters zijn een 
essentieel deel van het 
basketbal, maar in Vlaanderen 
zijn we met veel te weinig. 
Daarom zijn we constant op 
zoek naar nieuwe en 
gemotiveerde scheidsrechters 
om ons team te versterken. 

 

 

 door Xander Haijen 
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Gezocht: 
scheidsrechters 
Word scheidsrechter bij Mercurius. 

 

  



 

 

 

Hoe begin je eraan? 
De eerste stappen zetten als scheidsrechter is niet 
evident. Gelukkig hebben we sinds dit jaar nieuwe 
mogelijkheden om beginnende scheidsrechters te 
begeleiden. 

De belangrijkste fase hierin zijn de eerste wedstrijden. 
Die zal je samen met een ervaren Mercurius-
Scheidsrechter fluiten. 

Je eerste wedstrijd 

Als je zin hebt om het fluiten eens uit te proberen, 
dan hoef je ons enkel te contacteren. Wij regelen dat 
je samen met één van ons een microbenwedstrijd zal 
fluiten. 

Op voorhand vragen we je wel een beetje voor te 
bereiden, maar ook hier helpen we jou in. 

Heb je er zin in? Vul dan dit Google-formulier in en 
wij contacteren je spoedig! 

 

  

Wat doen wij? 
Je weg vinden door de vele reglementen en richtlijnen 
die je als scheidsrechter zal tegenkomen, is geen 
makkie. Ook hiervoor staan wij steeds voor jou klaar. 

Scheidsrechterbegeleiding 

 Als eerste kan je ons altijd aanspreken of 
contacteren met je vragen of opmerkingen. 
We helpen je graag verder! 

 De eerste maanden zal je vaak met een 
ervaren scheidsrechter fluiten, die je voor, 
tijdens en na de wedstrijd bijstuurt en tips 
en tricks aanleert. 

 Als je beslist verder te gaan als 
scheidsrechter, blijven we je ondersteunen, 
bijvoorbeeld in je Youth Official-cursus. 

 Op regelmatige basis zijn er door Basketbal 
Vlaanderen clinics georganiseerd, waarbij we 
dieper ingaan op een bepaald onderwerp. 

 

 

 

 

  

De scheidsrechter-
roadmap 

 

Vragen? 
Scheidsrechterbegeleiding 
email: scheidsrechters@mercuriusbbc.be  
 
Telefonisch: 
Xander Haijen: +32491899763 
 
Kijk eens op de website: 
https://www.mercuriusbbc.be/sportief-1/scheidsrechters/

 

JUNIOR OFFICIAL
de junior official leidt wedstrijden van microben

YOUTH OFFICIAL
Vanaf 14 jaar kan je deze opleiding volgen. 
Vanaf 16 jaar mag je dan benjamins fluiten.

OFFICIAL
Vanaf 14 jaar kan je dan de officiële official cursus volgen 

en kan je hogere reeksen gaan fluiten

LANDELIJKE OFFICIAL
Veelbelovende scheidsrechters zullen na enkele jaren in de 

landelijke divisies terechtkomen

NATIONALE SCHEIDSRECHTER
Zij met talent en ambitie, krijgen de kans om de beste 

Belgische competities te fluiten

FIBA INTERNATIONAL REFEREE
De besten van de besten mogen naar de FIBA Referee 

School. Zij kunnen dan op grote toernooien, zoals WK's en 
Olympische Spelen, aantreden.


