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Woordje van de voorzitter.
De digitalisering van het aansluiten van spelers en het invullen van het wedstrijdblad werd op
de eerste speeldag (01.09) werkelijkheid. Hier en daar verliep alles naar wens, op andere
plaatsen was dit niet het geval, wat in feite een beetje logisch is. In Skoor 1 reeds heb ik
geschreven dat dit een nooit geziene stap voorwaarts was voor onze voetbalafdeling.
Onze bestuursleden Marc Van Riel en Tom Horemans hebben ontelbare mails en berichten moeten
verwerken met vragen inzake gans deze operatie. Eerlijk gezegd waren er toch nog wel een aantal
clubs, die nipt of te laat wakker werden. Vele zaken konden oplost worden, andere spijtig genoeg
niet allemaal. Ook bij onze scheidsrechters was het soms kommer en kwel.
Eigenaardig maakten zij diverse fouten, niet zozeer met de nieuwe zaken maar wel tegen de
reglementspunten die al geruime tijd in voege zijn. Begrijpen wie kan!
Toch hoorden we ook heel wat positieve opmerkingen van clubs en scheidsrechters, die mits wat
gezond verstand, beaamden dat we een grote stap voorwaarts hebben gezet.
Dank zij het “titanenwerk” van onze twee bestuursleden, waarvoor onze dank!
Bij de opmaak van de kalender werden reeds een aantal zaken veranderd en aangepast op een
moment dat het kalenderboekje in druk was. Clubs, scheidsrechters en andere personen kunnen
best op de website bij de Officiële Berichten kijken of er bepaalde zaken zijn, die niet zouden
overeenkomen met hetgeen in het kalenderboekje staat. In principe is de info op de website de
juiste. Neem deze Skoor 2 even volledig door! Is er nog twijfel kan je bij ons via mail terecht.
Veel sportieve voetbalpret de komende zaterdagen.
Afdelingsvoorzitter
R. Van Bouwel

1/ OFFICIELE BERICHTEN
ALGEMENE WERKING
Wij willen nogmaals vragen aan de clubs alle brief- en mailverkeer te laten gaan via
DE SECRETARIS van de club ! Hij is ons ENIGE aanspreekpunt ! !
Het is geen optie dat spelers mails met vragen en dergelijke naar onze bestuursleden sturen.
WEDSTRIJDBLAD
Wij willen beklemtonen dat het wedstrijdblad dient afgetekend te worden door een persoon,
die op het wedstrijdblad staat genoteerd met een officiële functie.
Deze persoon moet ZEER GRONDIG het wedstrijdblad nakijken i.p.v. dit ‘klakkeloos’ af te
tekenen, zoals in de meeste gevallen is gebeurd !
Eens het wedstrijdblad afgetekend is verklaart men zich akkoord met ALLES (!) wat op het
wedstrijdblad vermeld staat.
Eventueel verkeerd genoteerde kaarten van spelers en boeten kunnen en zullen dan niet meer
aangepast worden, zonder verdere discussie !
ADMINISTRATIEVE AANPASSINGEN
THUISTERREIN PANDA Park Groot Schijn / Sportpark Ruggeveld
Komende van de August van de Wielelei op de linkerkant van de Ruggeveldlaan even voorbij de
voormalige ijspiste en de rollerskatebaan. Komende van de Herentalsebaan / Boterlaarbaan op de
rechterzijde van de Ruggeveldlaan juist voor de rollerskatebaan en ijspiste. Zie zuil A (rood).
PARK GROOT SCHIJN
PANDA, MOLLY BLOOMS, AC DE HEIDE, HOUTBEURS B
Vanaf heden is er een camera in werking op het Park Groot Schijn / Sportpark Ruggeveld !
Indien je toch binnen rijdt met uw wagen (wat trouwens verboden is) krijgt U een gasboete
van €55. Het is al geruime tijd verboden om binnen het park naar de accommodaties te rijden
met de wagen. Vanaf heden zal de politie en overheid op regelmatige basis controles uitvoeren en
bestraffen indien nodig. Het park is gelegen in een autovrije zone.
VIDAM
Secretaris : Aerts Christophe Constant Joossenslei 34/2
Gsm : 0477/514476 Mail : christopheaerts@gmail.com

2970 ‘s Gravenwezel

BRIK PELE
Secretariaat : Guisson Cedric Lentelei 67 2650 Edegem Tel. 03/288 49 06
Verantwoordelijke Guisson Cedric Tel. 03/288 49 06 – GSM 0476 757 234
Email : cedric.guisson@hotmail.com
LOKOMOTIV ALTREX
Naam verantwoordelijke : Paul De Witte
Terrein : Excelsior Puurs B

Gsm verantwoordelijke : 0473/693553

RACING GOBI
Nieuw adres secretariaat : Jozef Jennestraat 37 – 2900 Schoten

KALENDERAANPASSINGEN
Aanvang 15.00 uur tenzij anders vermeld.
Alle thuiswedstrijden van KON. ALOYSIUS S.C. starten om 15.00 !
Alle thuiswedstrijden van SIFRA starten om 13.45 !
Alle thuiswedstrijden van JEE DEE (2A) starten om 15.00 ! (ipv 15.30)
VAN 01.09.18 t/m. 14.10.18
BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
A TERREIN BOOMSESTRAAT NIEL. KUNSTGRAS !
Uitzondering : Bristol Boys (06.10.18) B TERREIN MATENSTRAAT GEEN KUNSTGRAS
13.10.18
4de afd. A : GOOMA UNITED - DE KROON VC om 15.00
4de afd. B : PAGODE UTD. - KON. ALOYSIUS S.C om 15.00
20.10.18
4de afd. A : FC KIEL 2 - THE D-C BOYS om 15.00
24.11.18
2de afd. A : PANDA - AN SIBHIN om 15.30
22.12.18
2de afd. A : ADEC METAL EDEGEM - FC BAR SALON om 15.00
3de afd. C : F.C. MANHATTAN UNITED - FC CHOSSEL SPORT om 13.00
ELITE ATHLETIC - METROPOOL UNITED om 12.00
4de afd. A : DE KROON VC – DE DERDE HELFT om 15.00
D.O.V.O. - FC KIEL 2 om 15.00
GOOMA UNITED - SCHOTEN PARK RANGERS om 15.15
12.01.19
4de afd. A : FC KIEL 2 - D.O.V.O. om 15.00
19.01.19
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - DE KLINKAERT om 12.00
4de afd. A : DE KROON VC - GOOMA UNITED om 15.00
D.O.V.O. – DE DERDE HELFT op STABELINO om 15.00
de
4 afd. B : KON. ALOYSIUS S.C. - PAGODE UTD om 15.00
02.02.19
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - FC CHOSSEL SPORT om 12.00
16.02.19
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - THOR ZAAT BRIEL om 12.00
4de afd. B : PAGODE UTD. - ZWARTE HOND om 12.30

3/ NUTTIGE INFO
REGLEMENT AANPASSINGEN
Art 7 : ...Wedstrijden met een vervroegd aanvangsuur dienen ten vroegste tussen 12.00 uur en
14.30 uur aan te vangen.
Art 21/F : Een lid (speler/bestuurslid) van een club is slechts aangesloten wanneer alle nodige
informatie gekend is (Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en rijksregisternummer).
In alle andere gevallen is hij NIET aangesloten.
Indien het lid, dat niet in orde is met de hierboven aangehaalde informatie, toch deelneemt aan
een wedstrijd of met een officiële functie genoteerd wordt op het wedstrijdblad zal hij beschouwd
worden als een niet speelgerechtigde speler die aan de wedstrijd deelneemt en/of een niet
aangesloten bestuurslid die met een officiële functie genoteerd staat op het wedstrijdblad. De club
zal hiervoor van ambtswege een forfait bekomen (boete van € 50), alsmede een bijkomende
boete van € 25 per opgestelde niet speelgerechtigde speler/bestuurslid. Betrokken club zal hiervan
schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Indien het een speler betreft zal speler in kwestie een bijkomende schorsing krijgen de
eerstvolgende officiële wedstrijd van zodra hij speelgerechtigd is.
Art. 58 : Voor beide elftallen en voor de scheidsrechter moet een verfrissing voorzien zijn tijdens
de rust. Ook eventuele grensrechters moeten voorzien worden van een verfrissing, waarvan de
thuisclub de kosten draagt.
Het is ook verplicht de scheidsrechter en eventuele grensrechters een verfrissing aan te
bieden NA de wedstrijd ! Clubs, die hiermee in gebreke blijven, bekomen een boete van € 5.
Bij koude weersomstandigheden is het de thuisclub aan te raden warme dranken te voorzien voor
de twee ploegen en de scheidsrechter.
72/B : De thuisclub dient ervoor te zorgen dat de uitslag van de wedstrijd tijdig ter kennis wordt
gebracht.
In elke club is er minstens één persoon (of meerdere) die een login heeft op de website. Eén van
deze personen moet binnen het half uur na einde van de wedstrijd de correcte uitslag via de
KAVVV MATCH APP doorgeven. Indien de uitslag niet binnen het half uur na de wedstrijd
ingevoerd wordt zal er vanuit het systeem een herinnering per mail en sms verzonden worden in
zover een gsm nummer is ingegeven bij de gebruiker en dat er werd aangeduid om een
herinnering te ontvangen. De clubs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Als na verloop van
wederom een half uur de uitslag nog steeds niet gemeld werd bekomt de thuisclub een boete van
€ 10,00. Clubs, die meerdere keren deze procedure niet correct zouden hebben uitgevoerd, zullen
ter verantwoording een oproep bekomen om voor het Afdelingsbestuur te verschijnen.
Doorgave via een ander media zal eveneens beboet worden met 10 euro.
Indien de uitslag verkeerd werd doorgegeven zal dit beboet worden met 5 euro.
Uitslag dient ook ingegeven te worden door de thuisploeg bij forfait van de wedstrijd, afgelasting
ter plaatse en/of vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd (in dit geval invoeren van de stand bij
stopzetting wedstrijd) In geval van algemeen uitstel dient er niets te gebeuren.
74/F : Alle manuele bijgeschreven spelers/begeleiders dient men verplichtend eerst de
familienaam en pas dan de voornaam in duidelijke DRUKLETTERS invullen. Inbreuken hiertegen
zullen beboet worden met 5€.

4/ UITSPRAKEN COMITES
Nog geen zittingen.

5/ BOETETABEL
De clubsecretarissen doen er best aan deze tabel van boeten en tegoeden vanaf de eerste speeldag
grondig na te kijken om tijdig te kunnen reageren wanneer er zich een eventuele fout zou voordoen.
Bij een mogelijke onjuistheid dient men zo spoedig mogelijk bestuurslid Van Riel hieromtrent te
contacteren, die zulks kan nakijken en het resultaat ervan aan betrokken club zal melden.
BOETEN
17.05.18
Art.11
50,00 euro :
AC De Heide, Airconsult, Brik Pele, Cafa Cafe, Matti
01.09.18
Art.50/C
Art.55/B
Art.72/B
Art.74/B
Art.74/E

25,00 euro
5,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
10,00 euro

:
:
:
:
:

Art.74/F
Art.82/A

5,00 euro
5,00 euro

:
:

Art.118/A

3,00 euro

:

Art.119/A
Art.154/A

6,00 euro
9,00 euro
6,00 euro
25,00 euro

:
:
:
:

TE GOED
01.09.18
Art.154/A

12,50 euro :

Zwarte Hond
De Pelikaan
AC De Heide
Benne B
Athletico Joh, Bibamus, De Brug, Eskakorn, Manhattan, Olymp,
Racing Gobi
Bacchus, Dee Bee, Dodeka, PVC De Gorillaz, Toreke
Airconsult, Amber A, Amber E, Antwerp Boys, Atlas Copco, Cafe Cafe,
Club BP, De Pelikaan, DK Nieuwmoer, De Klinkaert, FC Chossel Sport,
Houtbeurs A, Katastroof, Kloosterstraat B, Las Manas,
Lokomotiv Altrex, Manhattan, Olymp, Racing Gobi, Sifra,
The Rapido’s, Vidam, VK Geel Zwart 89
AC De Heide, Adec Metal Edegem, Airconsult, An Sibhin, Benne B,
BH Ljiljani, Bibamus, Cafe Cafe, Daltons, De Kroon VC, De Pelikaan,
Dee Bee, Den Derde Helft, Excelsior 81, FC Rooienhoek,
FC The D-C Boys, Katastroof, Kloosterstraat A, Las Manas, Lunatics,
Manhattan, Mutea, Nonkel Jan, Olymp, Olympia Sport, Sp. Neerland,
TC Brabo, The Rapido’s, Toreke, Umicore, VC Kangoeroes
Amber, Bristol Boys, FC V.B., Racing Gobi, St.Jozef, VK Geel Zwart 89
Lokomotiv Altrex
Olympia Sport
Gooma Utd

D.O.V.O.

ANDERE
Administratieve kosten nieuwe aansluitingen t/m 01/09/2018 :
Art.26
10,00 euro :
AC De Heide, Bibamus, Dee Bee, DK Nieuwmoer, Elite Athletic,
Kaddish, Las Manas, Olympia Sport, Sifra
Art.26
20,00 euro :
Athletico Joh, Atlas Copco, Bacchus, Club BP, Daltons, De Brug,
Den 144, Dynam, Eskakorn, FC Chossel Sport, Eulegoem, Foxes,
Het Loo, Jee Dee,KVK Schonenberg, Olymp, Panda, The Rapido’s,
Vidam
Art.26
30,00 euro :
D.O.V.O., Bar Salon, Deurnese Turners, Katastroof, Lokomotiv Altrex,
Matti, Nieuw Stabroek, PVC De Gorillaz, Swinchester Utd, Visboys,
VC Kangoeroes, Voorced
Art.26
40,00 euro :
Brik Pele, De Kroon VC, De Pelikaan, Lunatics, Kon. Aloysius,
Noeveren, Reunion Merxem, TC Brabo, Volba
Art.26
50,00 euro :
An Sibhin, AS Belle Vue, Cafe Cafe, Excelsior 81, Houtbeurs,
Schoten Park Rangers
Art.26
60,00 euro :
Adec Metal Edegem, Dodeka, FC V.B., Molly Blooms, Thor Zaat Briel
Art.26
70,00 euro :
Antwerp Boys, Toreke, Watertoren, Wilgenhof
Art.26
80,00 euro :
Bristol Boys, Nonkel Jan
Art.26
100,00 euro :
Kloosterstraat, Sporting Neerland, VK Geel Zwart 89
Art.26
120,00 euro :
BH Ljiljani, De Klinkaert
Art.26
140,00 euro :
Den Derde Helft
Art.26
150,00 euro :
Gooma Utd
Art.26
160,00 euro :
Benne
Art.26
170,00 euro :
Metropool Utd
Art.26
220,00 euro :
P.S.K. – De Klamper
Art.26
230,00 euro :
Zwarte Hond
Art.26
240,00 euro :
FC Kiel 2, FC Rooienhoek
Art.26
250,00 euro :
Royal Zeezicht
Art.26
260,00 euro :
Amber
Art.26
270,00 euro :
Racing Gobi, Royal Borsbeek
Art.26
300,00 euro :
The D-C Boys

6/ TEN VELDE VAN………
Benne
Als eerste wedstrijd van ons eerste "digitaal" seizoen, viel de keuze op de ontmoeting tussen de
actuele verbondskampioen en het moeilijk te bekampen FC Benne. Groot was onze verbazing vast
te moeten stellen dat de bezoekers met slechts 8 valide spelers aanwezig waren. De gedachte dat
er nog wel een aantal spelers laattijdig hun verschijning zouden maken werd al snel de kop
ingedrukt door de bezoekende afgevaardigde, welke mij bevestigde dat het bij deze 8 spelers zou
blijven. Het is zeker niet de taak van onze correspondent om de reden in Skoor kenbaar te maken.
We kunnen ons echter niet van de gedachte ontdoen dat dit voor de hardwerkende en loyale
bestuursleden/medewerkers van "den DT" een zeer karige beloning is...... is ondanks dan toch
's werelds loon ??
Van de wedstrijd zelf is niet veel te melden, 2-0 na 8 minuten, kort daarop gevolgd door een eer
reddend doelpunt voor D.T. zij het met een beetje medewerking van de lokale portier.
Na rust (3-1) werd het moedige DT uiteraard in verdrukking gespeeld en liep de scoor op tot 5-1,
meteen de eindstand van een wedstrijd die er in feite nooit een geweest is. Buiten het
schitterende weer onthouden we twee zaken.....het moedige verweer van 8 echte clubspelers
maar ook het onmondige van de lokale aanvallers welke verzuimden de dubbele cijfers op het
scorebord te brengen.

Club BP
Afgelopen zaterdag waren we getuige van een aangename en fair betwiste partij voetbal,
waarvan het hoogtepunt zich situeerde omstreeks 20' min. Op het middenveld, ongeveer
40 m van doel, kwam de BP spits in balbezit, zag de Kloosterstraat doelman ergens midden zijn
16 m gebied staan en lepelde dan de bal glashelder in het bezoekende doel, 1-0.
Vanaf dat moment nam de thuisploeg de bovenhand op het middenveld en bekroonde dit met een
2-de doelpunt wat meteen de ruststand betekende, 2-0. Na rust moest Kloosterstraat zich
neerleggen bij het lokale meesterschap en slaagde er maar niet in om de Club BP verdediging
onder druk te zetten.
Dank zij een toch wel sterke prestatie van de bezoekende portier duurde het geruime tijd voor een
beslissend derde doelpunt aangetekend werd, wat meteen de einduitslag betekende.
De dwarsligger belette Kloosterstraat de eer redder te scoren, in deze, zoals eerder gezegd, faire
partij, uitstekend geleid door de ref van dienst.

7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK
Na de speeldag van 01/09/2018 hebben we spijtig genoeg moeten vaststellen dat, ondanks alle
info tijdens de vergadering en nadien op Stabelino, en de uitgedeelte handleiding, er veel te veel
tekortkomingen (28 !! scheidsrechters) op de wedstrijdbladen voorkwamen.
Graag opletten voor volgende punten :
- Een ploeg die slechts 10 spelers selecteert, mag gedurende de HELE wedstrijd nog manueel 1
speler aanvullen in de daarvoor voorziene 3 lijnen zolang deze niet vol staan.
- Wanneer er slechts 9 spelers geselecteerd zijn, dan mogen zij 2 spelers aanvullen op dezelfde
wijze.
- Bij 8 geselecteerde spelers, kunnen ze 3 spelers aanvullen.
- Bij 7 geselecteerde spelers, nog altijd maar 3 spelers aanvullen aangezien er maar drie manuele
lijnen op het wedstrijdblad voorzien zijn.
- In alle andere gevallen dienen de lege vakken steeds gearceerd te worden door de
scheidsrechter VOOR aanvang van de wedstrijd.
- Reservespelers moeten voor aanvang van de wedstrijd gekend zijn, deze kunnen NIET meer
aangevuld worden, ook niet op de manuele lijnen.
- Samen met het blad dienen de I.K.'s aan de scheidsrechter overhandigd te worden, en deze
dienen zich nog steeds op volgorde, conform het blad, te bevinden.
- De I.K.'s blijven bij de scheidsrechter tot NA de wedstrijd.
- Bovenaan het wedstrijdblad dient de scheidsrechter nog steeds het exact aanvangsuur in te
vullen, niet vergeten aub.
- De controle van de spelers door de scheidsrechter dient te gebeuren samen met de
identiteitskaarten, enkel op die manier kan vastgesteld worden of de juiste spelers
aantreden (m.a.w. visuele controle)
- Onderaan het wedstrijdblad bevindt zich een vak omtrent de organisatie van de neutrale zone,
hier MOET altijd een vermelding staan, ook als alles in orde is.

Nieuw regeling omtrent de drank voor de scheidsrechter :
- De thuisclub was reeds verplicht om de scheidsrechter - en eventuele lijnrechters –
tijdens de rust een verfrissing aan te bieden. Vanaf de speeldag van 15/09/2018 is dit ook
VERPLICHT NA de wedstrijd. Indien dit niet het geval is, dan noteren in het vak
"opmerkingen scheidsrechter" en zal er voor de club een sanctie volgen.

8/ SCHEIDSRECHTER VRIENDENKRING
BILJART MEMORIAL HERMAN PELEMAN
ZATERDAG 13 OKTOBER 2018
Waar : ’T Hof van Rieth Molenlei 68 2640 Mortsel
Aanvang om 19.00 voor diegene die een lekkere kop soep wil nuttigen.
Aanvang biljart om 19.30.
Spelers betalen hiervoor €10,00 , niet-spelers €5,00.
Inschrijven op voorhand is verplichtend en kan tot en met 10.10.2018.
Geef ook door of je al dan niet het kopje soep wenst.
Inschrijven en betalen (!) kan gebeuren bij Luc Verhaegen en Werner Somers.
Info bij Werner Somers en/of via somerswerner87@gmail.com

