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RefAssist – doorgeven beschikbare data 

 

ALGEMENE INLEIDING 

• Elke scheidsrechters is verantwoordelijk voor het correct aanmelden bij RefAssist en het 

bijhouden van zijn beschikbare data. Via https://handbal.be/nl/officials/scheidsrechter-info 

vind je de link naar de infosessie (video en PPP) met meer uitleg. Je kan ook altijd mailen 

naar info@handbal.be voor hulp. 

• De info van jullie beschikbaarheid is cruciaal voor onze werking. Een kleine vergissing kan 

grote gevolgen hebben voor de planning van je collega’s en voor de workload van de 

aanduiders.  

• Bij problemen zullen jullie hierop worden aangesproken en kan dit uiteindelijk er ook toe 

leiden dat jullie tijdelijk geen aanduidingen meer krijgen. Wij rekenen op de nodige 

collegialiteit.  

 

STAP 1 – Login in RefAssist 

• Jullie ontvangen een email van RefAssist waarmee je jouw account definitief kan aanmaken 

• TIP: zet https://app.refassist.com als favoriet in jullie browser zodat jullie makkelijk kunnen 

inloggen 

• Inloggen doe je vervolgens met jouw mailadres en het gekozen paswoord bij de activatie van 

jouw account 

• Indien je jouw wachtwoord vergeten bent, kan je een nieuw wachtwoord zetten op de 

loginpagina door gebruik van “forgot password” 

 

STAP 2 - Dashboard 

Hier vinden jullie alle notificaties terug betreffende wedstrijden 
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STAP 3 – onbeschikbaarheden ingeven 

Via het menupunt “verloven” kan je jouw verlof aanvragen 

• Verloven zijn de dagen of uren waarop je niet beschikbaar zal zijn in de toekomst 

• Verloven binnen de eerstvolgende 14 dagen moeten via de verantwoordelijke 

aanduider doorgegeven worden (zie STAP 5). 

 

STAP 4 – Aanduidingen 

U kunt uw aanduidingen raadplegen via het menupunt “scheidsrechtersapplicatie” 

 

STAP 5 – Vragen 

Indien er nog steeds iets niet duidelijk is, contacteer je de verantwoordelijk aanduider. 

  E-mail Telefoon 

BENELEAGUE 
1ste NAT HEREN 
2de NAT HEREN 
1ste NAT DAMES 
 

Philippe Denis denis.demot@skynet.be 0475 95 56 21 

2de NAT DAMES 
1ste LIGA HEREN 
2de LIGA HEREN 
 

Kurt Troonbeeckx kurt.troonbeeckx@colas.be 0479 91 03 29 

3de LIGA HEREN 
1ste LIGA DAMES 
1ste NAT DAMES RES 
 

Afmelden volgens de regio waarin de wedstrijd doorgaat! 

REGIO LIMBURG 
 

Patrick Theuwissen patricktheuwissen@hotmail.com 0495 71 07 88 

REGIO AVB 
 

Jos Verelst jos@discountvergo.be 0475 28 67 07 

REGIO OOST-WEST 
VL 
 

Walter Janssens (OV) 
 
Jean-Paul Verschelde 
(WV) 

Janssens.walter@hotmail.com 
 
Jeanpaul.verschelde@telenet.be 

0491 71 73 75 
 
0486 86 38 61 

 

Noodnummer indien aanduider niet beschikbaar/bereikbaar : Philip Hendrix (0496 59 20 20) 
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