
De Vlaamse Sportfederatie organiseerde van 3 tot en met 11 oktober de eerste editie van de ‘Week van de official’. 

Het hoofddoel van deze week is waardering uiten voor de officials. De bedoeling was dat alle deelnemende federaties 

zelf en via hun clubs en sporters de officials van 3 t.e.m. 11 oktober zoveel mogelijk ‘in de bloemetjes’ zetten. 

 
De Vlaamse Roeiliga nam hieraan deel en werkte een drietal acties uit. Allereerst was 

er de wedstrijd ‘maak een originele selfie met een kamprechter tijdens het BK Lange 

Boten’. De 4x van ARV stuurde de meest originele foto in en ontvangt een 

prijzenpakket op de VRL Roei Awards op vrijdagavond 4 december. 
Hiernaast de winnende selfie, klik op de foto voor een interview met kamprechter 

Roland Sautois! 

 
Vervolgens ontvingen alle aanwezige kamprechters op het Belgisch Kampioenschap een doosje ‘Mercietjes’. 
Ten slotte kreeg elke kamprechter tijdens de Week van de Official een bedankingskaartje in de brievenbus als 

bedanking voor de jarenlange inzet op en naast het water. Ook bij de andere sportfederaties werden er heel wat 

acties ondernomen om de officials te bedanken!   
 
De Koninklijke Belgische Roeibond kent een aantal knelpunten met betrekking tot kamprechters. Er is een groot 

tekort aan kamprechters, de gemiddelde leeftijd van de huidige kamprechters is te hoog (25% van de 

kamprechters is ouder dan 65 jaar) en meer dan 30% van de kamprechters is afkomstig van 1 club. Inzake het 

item ‘respect voor kamprechters’ zijn er weinig tot geen problemen in de roeiwereld.  

 
Duizenden scheidsrechters, juryleden en resultaatopnemers zorgen er wekelijks voor dat we in Vlaanderen op een 

kwalitatieve manier kunnen sporten. Vanzelfsprekend is dit echter niet meer. Veel sportfederaties hebben moeite om 

nieuwe mensen warm te maken om official te worden, onder andere door een gebrek aan respect voor deze functie.  

 
In het roeien spreken we van ‘kamprechters’, zij zijn de scheidsrechters in het roeien. De Federale 

Kamprechtercommissie (één van de verschillende commissies van de Koninklijke Belgische Roeibond) is 

verantwoordelijk voor de aanwerving, opleiding, bijscholing en aanduiding van kamprechters op nationale 

roeiwedstrijden. In België zijn er momenteel 26 kamprechters actief, waarvan 19 uit Vlaanderen en 7 uit Wallonië, 

goed voor 42 regattadagen.  
 

http://www.rowing.be/joomla/images/2016/kamprechters/interviewRS.pdf

