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Woordje van de voorzitter.
De competitie loopt naar behoren. We zijn 10 speeldagen ver en inzake de sportiviteit mogen we
zeker en vast niet klagen, integendeel. Misschien is zulks deels te wijten aan het zomerse weer.
Ook hoor je hier en daar al eens het woord beker vallen, maar dit is in huidig stadium nog veel te
vroeg om daar iets concreet over te zeggen. Laat ons maar afwachten wat Koning Winter
met zich zal meebrengen!
Wat de administratie inzake het wedstrijdblad betreft blijft dit dan weer een heikel punt.
We zijn op het einde van de heenronde en er zijn nog steeds clubs en scheidsrechters die
de vaak fouten blijven maken, ondanks het feit dat ze daarop al dikwijls gewezen werden!
Laat ons hopen dat zulks in de terugronde allemaal correct zal verlopen.
Verder in deze Skoor vindt U een schrijven van Laura (algemeen secretariaat) inzake de opgave
van de trainers. Heeft een club één of meerdere trainers dan moet men dit doorgeven aan Laura
zoals beschreven in haar bericht. Alle andere clubs daarentegen, die geen trainer(s) hebben,
moeten dat melden met een zeer korte mail aan mij. Niet vergeten aub.!
In de volgende Skoor blikken we even terug naar de klassementen op 10.11.18 met het oog op de
zogenaamde ‘Herfstkampioenen’. Ondertussen veel aangenaam en sportief voetbal de komende
speeldagen.
Afdelingsvoorzitter R. Van Bouwel

1/ OFFICIELE BERICHTEN
KLEUREN
FC CHOSSEL SPORT : rode trui , witte broek
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
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)
de
3 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
de
4 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
de
4 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

2/ REGLEMENTENHOEKJE
Art. 50/C (voorlaatste regel)
Bij een derde keer zal deze opgeroepen worden te verschijnen voor het Afdelingsbestuur.

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
BESTUURSLEDEN, SECRETARIAAT, CONTACTEN
Het gebeurt vaak dat mails en andere info niet bij de juiste persoon terecht komen.
Daarom even dit overzicht.
Administratief Secretariaat
Nog even duidelijk stellen dat dit secretariaat niet te pas en te onpas moet gecontacteerd worden,
hetzij via telefoon, of mail in verband met vragen of problemen, die specifiek tot onze afdeling
behoren en die aan de Afdelingsvoorzitter of aan één der Bestuursleden moeten overgemaakt
worden. De bereikbaarheid van onze coördinatoren Davy Van Bogaert (Sporttechnisch Coördinator
voor o.a. aansluiting nieuwe spelers) en Laura Hauquier (Administratief Coördinator voor o.a.
de verzekering en de facturatie (niet voor details van de boeten!)) kan men terugvinden in het
kalenderboekje.
Bestuursleden
R. VAN BOUWEL : de kalender, uur- ,terrein- en/of datumaanpassingen, andere problemen,
klachten e.d.
M. VAN RIEL : administratie gele en rode kaarten, ontvangst en nazicht scheidsrechterbladen,
verwerking boeten en tegoeden, lijst schorsingen website, sportiviteitcijfers
W. DE BRAUWERE : Onderzoekscomité, Conventie met andere federaties
J. SPILOES : aanduiding en afmelding scheidsrechters, Beroepscomité
T. HOREMANS : organisatie en administratie Scheidsrechtercomité, IT Verantwoordelijke
J. BULENS : organisatie en administratie Controlecomité
Deze gegevens kan men ook terugvinden op de eerste bladzijden van het kalenderboekje.
Bij mails en andere berichten steeds de clubnaam vermelden aub.!

SPORTIVITEITCIJFERS tot en met 27.10.18
1/ Amber A
Dynam
2A/ Jee Dee
VC Kangoeroes
2B/ Den 144
P.S.K.-De Klamper
2/C Visboys
Lokomotiv Altrex
3/A Bacchus
Sporting Neerland
3/B Sifra
VK Geel Zwart 89
3/C Olymp
Thor Zaat Briel
4A/ Amber F
Sch.Park Rangers
4B/ Zwarte Hond
Royal Zeezicht

Club BP
Eskakorn
Amber G en St.Jozef
Belle Vue
Royal Borsbeek en Toreke
VoorCed
FC Chossel Sport
D.O.V.O.
Athletico Joh

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 aan Laura zoals hierboven beschreven.
Clubs, die geen enkele trainer hebben, dienen een kort negatief antwoord ter zake via mail aan de
AFDELINGSVOORZITTER over te maken. Niet vergeten aub. !
Wij waarderen ten zeerste Uw medewerking!

4/ UITSPRAKEN COMITES
FORFAIT VAN AMBTSWEGE
Nihil
ONDERZOEKSCOMITE

3de zitting seizoen 2018 - 2019 dd. 29.10.2018
A/ VAN AMBTSWEGE
NIHIL
B/ SCHORSINGEN
Voor 4 (vier) off. wedstrijden vanaf 10.11.18
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
BEGIC Aldin (BH Ljiljani) art.135/C
Voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 10.11.18
HAVERHALS Gino (AC De Heide) art.135/A
DE ROCKERE Matthias (Rooienhoek) art.131
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 10.11.18
DEKNOCK Bart (Cafe Cafe) art.126/F
ONGEWETTIGD AFWEZIG :
VAN DERKRIEKEN Johan (Royal Zeezicht) art.129
C/ ONMIDDELLIJKE UITSPRAKEN
Ontheven uit alle off. functies voor 2 (twee) off. wedstrijden vanaf 10.11.18
Coach VERCAMMEN Peter (Schonenberg) art.137/A
Coach THIJS David (Molly Blooms) art.137/A
Voor 1 (één) off. wedstrijd vanaf 10.11.18
OTTE Joris (De Brug) art.129
D/ ANDERE UITSPRAKEN
GEWETTIGD AFWEZIG :
MAUDENS Thomas (Olympia Sport) : krijgt een oproep om te verschijnen de eerstvolgende
zitting van het O.C.

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
20.10.18
Art.45
5,00 euro
:
Kloosterstraat B
Art.50/C
25,00 euro :
Katastroof, Kiel 2
Art.72/B
10,00 euro :
Elite Athletic
Art.74/E
10,00 euro :
Amber E, Benne B, De Kauwe, De Klinkaert, FC Chossel Sport,
Vidam
Art.74/F
5,00 euro
:
Antwerp Boys, Kon. Aloysius, TC Brabo
Art.74/G
5,00 euro
:
Royal Zeezicht
Art.82/A
5,00 euro
:
Elite Athletic, Panda
Art.82/A
50,00 euro :
VC Kangoeroes
Art.83
5,00 euro
:
Molly Blooms
Art.118/A
3,00 euro
:
Atlas Copco, BH Ljiljani, Brik Pele, Bristol Boys, Club BP, D.O.V.O.,
De Kauwe, Den 144, Deurnese Turners B, Elite Athletic, Eulegoem,
Excelsior 81, FC Chossel Sport, Kaddish, Het Loo, Las Manas,
Lunatics, Manhattan Utd, Molly Blooms, Noeveren, Nonkel Jan,
P.S.K.-De Klamper, Racing Gobi, Reunion Merxem, Schonenberg,
Sifra,The Rapido’s,Toreke, Vidam, VK Geel Zwart 89,
VC Kangoeroes, Wilgenhof, Zwarte Hond
6,00 euro
:
Adec Metal Edegem, DK Nieuwmoer, Dodeka Sport, Metropool Utd,
Mutea, Panda, Swinchester Utd, Volba
9,00 euro
:
Cafe Cafe, Gooma Utd, PVC Gorillaz, TC Brabo, Umicore
12,00 euro :
Benne, Kloosterstraat
15,00 euro :
Amber
21,00 euro :
Houtbeurs
Art.119/A
6,00 euro
:
Antwerp Boys, Atlas Copco, FC Chossel Sport, Katastroof,
Metropool Utd. VC Kangoeroes
Art.154/B
50,00 euro :
Matti
TE GOED
20.10.18
Art.154/B

12,50 euro :

Sporting Neerland

Administratieve kosten nieuwe aansluitingen vanaf 13/10 t/m 19/10/2018 :
Art.26
10,00 euro :
Benne, Deurnese Turners, Nonkel Jan, Pagode Utd, Panda,
Reunion Merxem
Art.26
20,00 euro :
Foxes
27.10.18
Art.50/C
Art.50/C
Art.54
Art.72/B
Art.74/E

25,00
50,00
25,00
10,00
10,00

euro
euro
euro
euro
euro

:
:
:
:
:

Art.74/F
Art.82/A
Art.82/A
Art.118/A

5,00 euro
5,00 euro
50,00 euro
3,00 euro

:
:
:
:

AS Belle Vue
FC Kiel 2
Amber A
Chossel Sport, PVC Gorillaz
An Sibhin, Bar Salon, Bristol Boys, Club BP, Excelsior 81,
Gooma Utd
Athletico Joh, Gooma Utd, Olymp
Bacchus, Racing Gobi B, Visboys
Royal Zeezicht
Airconsult, Antwerp Boys, AS Belle Vue, BH Ljiljani, Brik Pele,
Cafe Cafe, Club BP, De Kroon VC, Deurnese Turners A,
Dodeka Sport, Eskakorn, Excelsior 81, FC Kiel 2, Kaddish,

Art.119/A
Art.119/A
Art.154/A

6,00 euro

:

9,00 euro
12,00 euro
6,00 euro
12,00 euro
25,00 euro

:
:
:
:
:

Katastroof, Los Amigos, Olymp, Royal Borsbeek, Schonenberg,
St.Jozef, The D-C Boys, Thor Zaat Briel, Toreke, Watertoren,
Zwarte Hond
AC De Heide, Bristol Boys, De Pelikaan, Foxes, Rooienhoek,
Houtbeurs A, Molly Blooms, Mutea, Olympia Sport, Racing Gobi,
The Rapido’s, Vidam
An Sibhin, Kloosterstraat, Lunatics, Nonkel Jan
Amber, Bar Salon,Eulegoem
Lunatics, Racing Gobi A
Racing Gobi B
Elite Athletic

29.10.18 (Onderzoekscomité)
Art. 96/B
15,00 euro :
De Brug, Molly Blooms, Schonenberg
Art. 99/A
15,00 euro :
AC De Heide, Cafe Cafe, Rooienhoek
Art. 100/C 50,00 euro :
BH Ljiljani, Royal Zeezicht
TE GOED
27.10.18
Art.154/A

12,50 euro :

FC Chossel Sport

Administratieve kosten nieuwe aansluitingen vanaf 20/10 t/m 26/10/2018 :
Art.26
10,00 euro :
Airconsult, De Brug, Dee Bee, Den Derde Helft, Dodeka Sport,
Foxes, Lunatics, Mutea, Nieuw Stabroek, Racing Gobi,
Schoten Park Rangers, VK Geel Zwart 89
Art.26
20,00 euro :
Atlas Copco, Vidam

6/ TEN VELDE VAN………
De Kroon VC (27.10.18)
Onze keuze viel deze wedstrijd om twee redenen, één - om kennis te maken met nieuwkomer
FC Kiel 2 en twee - omdat het al enkele jaren geleden was dat we nog eens in 't Fortje van
Merksem waren geweest, ooit mijn thuishaven voor een paar maanden tijdens mijn
legerdienst.....in "deezekes tijd" !! Het bleek, achteraf bekeken, een gelukkige keuze te zijn
geweest want we waren getuige van een aangename en spannende wedstrijd op een vrij hoog
niveau gespeeld. Beide teams gingen voluit voor de 3 punten en waren elkaars gelijke tot aan de
rust (0-0), mede door het uitstekend presteren van de bezoekende doelman.
Na de rustpauze opende een goed spelend De Kroon de stand. Een hoekschop, doorgekopt aan de
eerste doelpaal werd prachtig met het hoofd verlengd tot in doel (1-0). De bezoekers, co leiders in
deze reeks, bleven echter niet bij de pakken zitten en scoorden de gelijkmaker op een bijna
identieke wijze als de thuisploeg (1-1). Luttele minuten voor het einde scoorden de bezoekers het
winnende doelpunt, waarbij de lokale doelman, door een onschuldige botsing, het veld diende te
verlaten. Hierdoor gingen de 3 punten naar 't Kiel en bleef het moedige De Kroon verstoken van
een verdiend gelijk spel. Het positieve van deze wedstrijd was, buiten het goed weer, het goede
voetbal van beide teams, de spanning en de bemoedigende leiding van de scheidsrechter van
dienst. Het negatieve punt, jammerlijk genoeg, was de mentaliteit/houding van enkelingen uit het
bezoekende kamp, zeker van enkele begeleiders met als klap op de vuurpijl een afgevaardigde die
eerst de ref op de meest negatieve wijze bekritiseerde om dan naar zijn spelers te roepen dat ze
moesten zwijgen tegen de scheidsrechter.....van de omgekeerde wereld gesproken !!
Na afloop hadden we nog een aangenaam gesprek met de "directie" van VC De Kroon alsmede
een verrassende ontmoeting met enkele oudgedienden.

7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK
AAPASSINGEN REGLEMENT
Art.31.
Scheidsrechters dienen jaarlijks een medisch attest te bezorgen vanaf 65-jarige ouderdom.
Vanaf 70 jaar wordt jaarlijks een cardiogram vereist. Alle andere tekst vervalt.
Art.49/C
De aangebrachte scheidsrechter moet tenminste twee volledige seizoenen ter beschikking zijn van de
voetbalafdeling. Tijdens een aan gang zijnde seizoen, dat loopt van 1 september tot 31 mei, kan een
bij een club aangesloten scheidsrechter niet overgaan naar een andere club.
De aangebrachte scheidsrechter dient zich ook minimum 15 zaterdagen ter beschikbaar te stellen
tijdens het lopende seizoen om in orde te zijn.
Het is de scheidsrechter verboden als speler deel te nemen aan competitie- of bekerwedstrijden
van zijn club waarbij hij aangesloten is, noch van enige andere club van onze afdeling.
RODE KAART / VERSLAG
Indien een rode kaart wordt getoond en/of een incident voorvalt tijdens of na de wedstrijd is het
niet voldoende een beknopte tekst hierover te zetten in het vak “opmerkingen scheidsrechter”
maar dient er ALTIJD een verslag gemaakt worden door de scheidsrechter.
Dit kan volgens de gekende procedure langs de computer of, voor diegenen die geen computer
hebben, met een voorgedrukt blad “verslag rode kaart”, welk moet meegestuurd worden met de
wedstrijdbladen.
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
Voorlopig nog geen nieuwe planning.

