COMPETITIE VOETBAL ANTWERPEN
Afdelingsvoorzitter Ronald VAN BOUWEL

e-mail : voetbal@vriendenclubsantwerpen.be
Website : www.vriendenclubsantwerpen.be of www.kavvv.be
INHOUD
Woordje van de Voorzitter
1/ Officiële berichten
2/ Reglementenhoekje
3/ Nuttige info
4/ Uitspraken comités

SKOOR 5 dd. 24-10-2018

5/
6/
7/
8/

Boetetabel
Ten velde van…
Scheidsrechterrubriek
Scheidsrechters Vriendenkring

Uitslagen
: https://uitslagen.vriendenclubsantwerpen.be
Klassementen : https://klassement.vriendenclubsantwerpen.be
Archief Skoor : https://skoor.vriendenclubsantwerpen.be
Woordje van de voorzitter.
Zoals eerder al geschreven zijn de weergoden ons goed gezind en hebben we al acht zaterdagen
onder een prima zonnetje en dito temperaturen onze speeldagen kunnen afwerken.
Benieuwd wat de herfst en de winter ons gaan brengen.
Onze competitie loopt vrij vlot maar toch blijven er zowel bij de clubs als bij de scheidsrechters
zaken, die met een beetje gezond verstand kunnen vermeden worden.
Voor de clubs gaat dat meestal over het meebrengen van een ingevuld wedstrijdblad en dat zulks
verplicht is voor zowel de thuisclub als de bezoekers.
Zie verder in de kader “WEDSTRIJDBLAD”
Wat de talrijke tekortkomingen van de scheidsrechters betreffen hebben deze bijna allemaal
te maken hebben met het nog bijschrijven van zaken nadat de handtekeningen al gezet waren en
dat ook de foto al van het blad getrokken was. Dit is absoluut niet toegelaten maar dat schijnt bij
een aantal scheidsrechters telkens weer opnieuw niet te lukken.
Dit item vindt U terug onder “7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK”.
De gebeurtenissen van de laatste dagen hebben de voetbalsport een ferme tik om de oren
geslagen. Matchfixing, omkoperij, witwassen,……werk aan de winkel voor enkele (top)
advocaten. Dat ook scheidsrechters hierbij mogelijk betrokken zouden zijn roept toch wel
wat vragen op. Laat ons vooral niet vooruit lopen op de feiten en het verdere onderzoek.
Wat kunnen wij als “kleine” amateur doen,...ik denk dat we maar één zaak voor ogen moeten
houden en dat is de sportiviteit hoog in het vaandel te dragen, met wederzijds respect voor
iedereen.
En lukt dat uiteindelijk niet dan hebben wij nog enkele reglementen in petto, die we onverbiddelijk
zullen gebruiken om orde op zaken te stellen. Ik denk niet dat dit nodig zal zijn,
maar je weet nooit!
Laat ons positief eindigen met nog veel leuke voetbal de komende speeldagen.
Afdelingsvoorzitter
R. Van Bouwel

1/ OFFICIELE BERICHTEN
APP
V1.15.00 - 23/10/2018
* Oplossing fotobibliotheek
* APP draait niet meer mee met de gsm (landscape niet mogelijk)
* Push geactiveerd
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)
Alle thuiswedstrijden van FC V.B. (2C) op de terreinen van KVK Hingene om 14.00 !
Wegwijzer: KVK Hingene Groenstraat 3 2880 Hingene
BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
Vanaf 20.10.18 spelen deze ploegen zoals voorzien in het kalenderboekje,
nl. op het Gemeentelijk B terrein – Boom – Beukenlaan (geen kunstgras)
AANPASSINGEN
03.11.18
2de afd. C : FC VB - VOLBA 14.00

terrein Bornem De Breeven (zie Watertoren)

24.11.18
1ste afd. : KLOOSTERSTRAAT A – CLUB BP 15.30
2de afd. A : PANDA - AN SIBHIN om 15.3
2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B - VOLBA 13.30
01.12.18
4de afd. A : AMBER D - THE D-C BOYS

15.00 ipv. 13.00

08.12.18
1ste afd
: KLOOSTERSTRAAT A - AMBER 15.30
2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B - FC VB 13.30
22.12.18
2de afd. A : ADEC METAL EDEGEM - FC BAR SALON om 15.00
KADDISH - EXCELSIOR 81 12.30 (stopgezet 29.09.18)
3de afd. B : SIFRA - VOORCED om 13.45
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 – DEN 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
THE D-C BOYS - BENNE B 15.00 ipv. 13.00
19.01.19
1ste afd. : KLOOSTERSTRAAT A - A.S. BELLE VUE 15.30
2de afd. C : KLOOSTERSTRAAT B - VISBOYS 13.30
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. – DEN DERDE HELFT op STABELINO om 15.00
4de afd. B : PAGODE UTD - KON. ALOYSIUS S.C. 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
Aanpassing regionummers
Swinchester Utd.
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2/ REGLEMENTENHOEKJE
Art. 32
De transfertperiode eindigt op 31 oktober 2018!

WEDSTRIJDBLAD
De digitalisatie valt of staat met het meebrengen van het INGEVULD wedstrijdblad !
Daarom is het dus VERPLICHT voor zowel thuisploeg als bezoekers het ingevuld
wedstrijdblad mee te brengen naar de wedstrijd.
Zonder wedstrijdblad kan er NIET gespeeld worden en zal een forfait (met boete) toegepast
worden. Een leeg wedstrijdblad mag en kan enkel en alleen gebruikt worden als er een technisch
probleem zou zijn met de site.
IN ALLE ANDERE gevallen dient het ingevuld wedstrijdblad aanwezig te zijn op de wedstrijd.
Indien een ploeg, door andere omstandigheden dan hierboven aangehaald, toch een leeg
wedstrijdblad invult zal een boete (conform art. 54) toegepast worden ! !
Het kan niet de bedoeling zijn dat het secretariaat alle spelers manueel moet gaan controleren of
ze al dan niet speelgerechtigd zijn !

3/ NUTTIGE INFO
SPORTIVITEITCIJFERS tot en met 13.10.18
1/ Amber A
Dynam
2A/ VC Kangoeroes
Adec Metal Edegem
2B/ Den 144
Houtbeurs B
2/C Visboys
Lokomotiv Altrex
3/A PVC Gorillaz
Toreke
3/B Brik Pele
Sifra
3/C Olymp
Elite Athletic
4A/ Amber F
Sch.Park Rangers
4B/ Zwarte Hond
Royal Zeezicht

Club BP
FC Bar Salon
Amber G en St.Jozef
Watertoren en Belle Vue
Bacchus, Matti en Sp.Neerland
VK Geel Zwart 89
Katastroof
D.O.V.O.
Athletico Joh

PARK GROOT SCHIJN
PANDA, MOLLY BLOOMS, AC DE HEIDE, HOUTBEURS B
Herinnering voor spelers en scheidsrechters!
Reeds geruime tijd 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) krijg je een gasboete van
€ 55. Politie en overheid doen op regelmatige basis controles en bestraffen indien nodig.
Het park is gelegen in een autovrije zone!
OPVRAGING TRAINERS CLUBS
Beste voorzitter,
Voor de subsidiëring die we van Sport Vlaanderen krijgen is het niet enkel belangrijk om alle
gegevens van onze leden te verzamelen, maar ook de gegevens van de trainers die actief zijn
binnen deze clubs.
Daarom zouden we jullie willen vragen of jullie bij al de clubs die actief zijn binnen jullie
competitie willen navragen welke trainers er actief zijn.
We zouden van deze trainers graag volgende gegevens ontvangen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Naam
Adres
Geboortedatum
geslacht
Nationaliteit
(Eventueel) VTS diploma

Ook leden die geen training geven maar wel beschikken over een licentiaat/regent Lichamelijke
opvoeding mogen doorgegeven worden. Ook deze personen zijn van belang i.v.m. de subsidiëring
van Sport Vlaanderen.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten
Laura Hauquier
Administratief medewerkster KAVVV&FEDES vzw
Boomgaardstraat 22/16 2600 Berchem
tel.: +32 03 286 07 44 e-mail: adm@kavvvfedes.be

AAN ALLE CLUBS : gelieve bovenstaand verzoek bij Uw club grondig te willen nagaan en
ons het gevraagde te willen meedelen. Clubs, die geen enkele trainer hebben, dienen
een kort negatief antwoord ter zake via mail aan de AFDELINGSVOORZITTER over te
maken. Wij zouden ten stelligste Uw medewerking van harte waarderen!

4/ UITSPRAKEN COMITES
FORFAIT VAN AMBTSWEGE
Nihil
ONDERZOEKSCOMITE
2de zitting seizoen 2018 - 2019 dd. 15.10.2018
A/ VAN AMBTSWEGE
Wedstrijd in 2de afdeling A : Kaddish – Excelsior 81 (dd. 29.09.2018)
Wedstrijd vroegtijdig stopgezet : Te herspelen op een nader te bepalen datum.
B/ SCHORSINGEN
Voor 5 (vijf) off. wedstrijden vanaf 27.10.18
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
PERALTA GONZALEZ Anthony (Nonkel Jan) art.135/C
Voor 4 (vier) off. wedstrijden vanaf 27.10.18
WALTER Zico (Racing Gobi) art.135/C
Voor 3 (drie) off. wedstrijden vanaf 27.10.18
TALLAL Abdollah (Racing Gobi) art.130
DE OLIVEIRA WELLINGTON Filipe (Nonkel Jan) art.135/B
Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 27.10.18
EL YAHYAOUI Youssef (Umicore) art.135/B
WILS Tim (Eskakorn) art.131
SARRAJ Moussa (Umicore) art.135/B
TALLAL Mohamed (Racing Gobi) art.130
VAN HOOREWEGHE Bart (Schonenberg) art.131
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 27.10.18
SHELEST Michail (Chossel Sport) art.133/A
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
MARIVOET Nico (Dee Bee) art.133/A
C/ ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN
Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 27.10.18
VOLLERO Vincenzo (Excelsior 81) art.130
D/ ANDERE UITSPRAKEN
Zéér strenge blaam voor houding van spelers en supporters van Nonkel Jan
Niets weerhouden tegen :
KILINC Mehmet (Kaddish)
MILOVANOVIC Petar (Excelsior 81)

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
13.10.18
Art.45
5,00 euro
:
Royal Zeezicht
Art.50/C
50,00 euro :
Zwarte Hond
Art.54
25,00 euro :
Houtbeurs A
Art.58
5,00 euro
:
Den Derde Helft
Art.64/A
50,00 euro :
Den Derde Helft
Art.74/B
5,00 euro
:
D.O.V.O.
Art.74/E
10,00 euro :
Bacchus, Den Derde Helft, Eskakorn, Kaddish, Katastroof
Art.74/F
5,00 euro
:
AS Belle Vue, De Kauwe, St.Jozef, Swinchester Utd, Wilgenhof
Art.74/G
5,00 euro
:
Den Derde Helft, Royal Zeezicht
Art.82/A
50,00 euro :
AS Belle Vue
Art.82/A
5,00 euro
:
Aloysius, BH Ljiljani, Bristol Boys, Den Derde Helft, Gooma Utd,
Nieuw Stabroek, St. Jozef, Swinchester Utd, Vidam
Art.118/A
3,00 euro
:
AS Belle Vue, Bacchus, Belle Vue, Benne, Cafe Cafe, D.O.V.O.,
Daltons, De Brug, De Kauwe, Den 144, Den Derde Helft,
DK Nieuwmoer, Eskakorn, Excelsior 81, Kaddish, Kloosterstraat,
Las Manas, Lunatics, Metropool Utd, Pagode Utd, Racing Gobi,
St. Jozef, TC Brabo, Umicore, Watertoren
6,00 euro
:
Airconsult, Antwerp Boys, Atlas Copco, Bristol Boys, Dodeka Sport,
Foxes, Het Loo, Houtbeurs, Jee Dee, Rooienhoek, Los Amigos,
Molly Blooms, Nonkel Jan, Royal Borsbeek, Sifra, Swinchester Utd,
Volba
9,00 euro
:
De Kroon VC, De Pelikaan, Manhattan Utd, Wilgenhof
12,00 euro :
Amber, Club BP, Deurnese Turners
Art.119/A
6,00 euro
:
An Sibhin
Art.119/A
12,00 euro :
Excelsior 81
Administratieve kosten nieuwe aansluitingen vanaf 06/10 t/m 12/10/2018 :
Art.26
10,00 euro :
AC De Heide, AS Belle Vue, Atlas Copco, Manhattan, Noeveren
Art.26
20,00 euro :
Den Derde Helft, Schoten Park Rangers
15.10.18 (Onderzoekscomité)
Art. 96/B
15,00 euro :
Excelsior 81
Art. 99/A
15,00 euro :
Chossel Sport, Eskakorn, Nonkel Jan, Schonenberg
Art. 99/A
30,00 euro :
Umicore
Art. 99/A
45,00 euro :
Racing Gobi
Art. 99/C
10,00 euro :
Excelsior 81, Kaddish
Art. 100/C 50,00 euro :
Dee Bee, Nonkel Jan

6/ TEN VELDE VAN………
Atlas Copco – TC Brabo (13.10.18)
In deze zeer aangename wedstrijd om volgen, opende de thuisploeg reeds na 5 minuten de stand,
na een terecht gefloten strafschop, 1-0. De bezoekers dienden Atlas Copco van antwoord want
binnen kortste tijd werd de stand in evenwicht gebracht via een snelle counter die mooi werd
afgerond (1-1). Beide teams speelden volop de aanval met het gevolg dat er, langs beide zijden,
enkele doelrijpe kansen konden genoteerd worden. De partij bleef gelijk opgaand en niets liet
vermoeden dat Atlas Copco de rust zou ingaan met een enigszins overdreven 3-1 stand.
TC Brabo probeerde tijdens de tweede speelhelft de aansluitingstreffer te scoren, doch een goed
verdedigende thuisploeg bleef uiteindelijk baas over de bezoekende aanvallers. Dat er nog een 4-de
doelpunt voor de Atlas boys werd aangetekend was enkel maar goed voor de statistieken. Door de
faire houding van alle betrokkenen werd het de scheidsrechter niet moeilijk gemaakt, zodat ook hij
een aangename namiddag doorbracht. Na afloop wedstrijd hadden we nog een zeer aangenaam
gesprek met een van de steunpilaren van TC Brabo, waarbij menige "oude" koe nog eens uit de sloot
werd getrokken. Dit alles gebeurde onder de goed keurende blik van onze aanwezige
voorzitter......voor herhaling vatbaar !!

Dynam - Club BP (20.10.18)
De bezoekers openden, na enkele minuten, de stand (0-1) van een partij tussen twee teams die
bekend staan voor aanvallend voetbal. Dynam bleef niet bij de pakken zitten en bracht de stand in
evenwicht omstreeks min. 20 (1-1). Enkele minuten later nam een goed spelend Club BP terug de
leiding zodat er diende gerust te worden bij een 1-2 stand. Na de verfrissing scoorde de thuisploeg
uit de eerste aanval (2-2) en nam het middenveld voor hun rekening. Club BP miste nog enkele
doelkansen wat niet het geval was bij Dynam want in geen tijd wezen de bordjes 4-2 via enkele
prachtige doelpunten. Dynam speelde als een echt blok, terwijl bij de bezoekers de betere spelers
het enigszins lieten afweten. De thuisploeg scoorde in de slotminuten nog een 5-de doelpunt wat
meteen de eindstand betekende van een zeer fair betwiste partij.

7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK
BELANGRIJKE MEDEDELING AAN ALLE SCHEIDSRECHTERS
vanwege het Scheidsrechtercomité in functie van de tekortkoming S13 !
Beste Scheidsrechter,
Ondanks verschillende mailings, handleidingen en of richtlijnen, zijn er nog steeds een aantal van de
collega's dewelke het nodig vinden om NA alle handtekeningen en foto's wijzigingen en of
toevoegingen aan te brengen aan het wedstrijdblad(en).
Hoe goed de bedoelingen ook zijn, en hoe onschuldig die wijzigingen - een vergeten handtekening exact aanvangsuur - aanduiding i.v.m. neutrale zone - enz - ook mogen zijn, we kunnen en willen
dit niet toelaten, want de volgende stap is een wijziging omtrent een gele of rode kaart, met alle
gevolgen van dien.
Iedere aangebrachte verandering of toevoeging staat NIET op de foto's van de club(s) en kan
aanleiding geven tot discussie en of problemen.
Het PRINCIPE is : na handtekeningen en foto's GEEN wijzigingen meer!
Daarom deze dringende oproep : HULDIG DIT PRINCIPE !
Handtekeningen geplaatst en foto's genomen, en toch iets vergeten : AFBLIJVEN en desnoods een
mailtje of telefoontje naar Marc Van Riel.
Later op de week krijg je dan een mail of sms met als onderwerp : Fout op het blad, gelieve op te
letten, en is het de bedoeling je hiervan in kennis te stellen opdat je dezelfde fout niet meer zou
herhalen, en daar blijft het dan bij.
Bij een wijziging NA alle plichtplegingen wordt het een Tekortkoming met de code S13, met alle
gevolgen van dien. Hierdoor hebben reeds 6 scheidsrechters een sanctie gekregen en zijn hier al van
op de hoogte.
We rekenen ten stelligste op jullie medewerking, want net zoals iedere S13-tekortkoming er één te
veel is, is iedere Sanctie er één te veel en valt die alleen maar te betreuren.
Namens het Scheidsrechtercomité.

8/ SCHEIDSRECHTER VRIENDENKRING
BILJART MEMORIAL HERMAN PELEMAN
Op zaterdag 13 oktober 2018 werd in Mortsel de Biljart Memorial Herman Peleman betwist.
Na een heerlijk kopje soep en een broodje werden de wedstrijden aan twee tafels op gang
getrokken. De eerste wedstrijden werden afgehandeld waarbij aan de eerste tafel soms zeer goede
partijen te zien waren en waarbij er een onverwachte winnaar kwam. Na ronde twee kon iedereen
zich opmaken voor de twee finalewedstrijden. Voor de plaatsen drie en vier ging het tussen Luc Sofie
en Jean Bulens, gewonnen door laatstgenoemde. Voor de eerste twee plaatsen waren dat
Baudry De Cauwer en Frans Scheyvens. Laatst genoemde won editie 2017 maar nu moest hij zich
tevreden stellen met de twee plaats. Proficiat aan de winnaar Baudry De Cauwer.
De verdere plaatsen vanaf de vijfde plaats werden ingenomen door Marc Becquet, Eric Busschots,
Werner Somer, Luc Verhaegen, Walter Gillis en Danny Vanderperre.
Tijdens de wedstrijden konden de aanwezigen genieten van heerlijke broodjes, waarbij wij de
uitbaatster van ’T Hof van Rieth van harte willen bedanken voor het beschikbaar stellen van de
twee biljarttafels en het aanbieden van een extra drankje. Geslaagde avond en uitkijken naar de
editie 2019, maar dan liefst met iets meer inschrijvingen voor dat potje biljarten!

