Woordje van de Voorzitter
Het nieuwe jaar is begonnen en dus heeft iedereen ook zijn beste
voornemens gemaakt. Ook wij.
Ook in 2017 zullen wij proberen jullie een goed georganiseerde,
volwaardige en sportieve competitie aan te bieden met aandacht voor
respect en fair-play. U weet dat we dat menen.
Nog onlangs hebben we een ploeg uit competitie genomen omwille
van de voortdurende incidenten op en naast het veld. Een andere
ploeg kreeg een ernstige waarschuwing en nam zelf de nodige
maatregelen.
We blijven de lopende competitie nauwgezet volgen.
2017 is ook het jaar waarin het nieuwe sportdecreet van kracht wordt. Dit nieuwe decreet heeft de
eisen voor erkenning en subsidiering een pak strenger gemaakt. Voor de recreatieve
sportfederaties werd de lat gelegd op minstens 10.000 leden, een aanbod van minstens 5 erkende
sporten met elk minstens 1.000 leden. Vermits KAVVV maar 4 sporten aanbiedt met minstens
1.000 leden (voetbal, atletiek, tennis en basket) moesten we op zoek naar een oplossing, in ons
geval naar een fusie.
In eerste instantie hadden wij gesprekken met de Vlaamse Wielrijdersbond, een sterke
unisportfederatie met 70.000 erkende sporters. In allerlaatste instantie sprongen de gesprekken
echter af, voornamelijk op de representatie op de verschillende bestuursniveaus.
En de tijd begon te dringen.
Gelukkig kwamen we op dat ogenblik in contact met Fedes, de federatie voor dans en sport, die
zich ook in een precaire situatie bevond en waar de fusiegesprekken met een andere potentiele
partner ook net waren mislukt. Fedes is een Vlaamse sportfederatie, met zetel in Brugge, die een
aantal sporten aanbiedt, waaronder ook voetbal, maar voornamelijk dans. Zij organiseren ook
sportopleidingen en sportkampen voor de jeugd. Met hun 13.000 leden zijn zij een goed
georganiseerde federatie en qua werking zeker compatibel met ons. De gesprekken liepen zeer
vlot en vrij snel kon een fusie-akkoord gesloten worden op basis van gelijke partners en
wederzijds respect. Dit akkoord viel nog net binnen de gestelde termijn en Sport Vlaanderen (exBloso) kon akkoord gaan met de fusie. Ondertussen werden de statuten van onze vzw aangepast
en werd een inwendig reglement opgesteld zodat binnenkort officieel van start kan gegaan worden
na de eerste Algemene Vergadering van de nieuwe entiteit KAVVV&Fedes.
Onze KAVVV is dus in veilige wateren en enkele leden van onze Raad van Bestuur, onze
personeelsleden en in het bijzonder onze algemeen voorzitter Ronny Van Bouwel hebben daarin
een doorslaggevende rol gespeeld waarvoor onze diepste appreciatie.
Voor onze afdeling voetbal Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen verandert er in principe niets.
Wij blijven, met de gewaardeerde hulp van het Hoofdbestuur in Antwerpen, ijveren om de beste
voorwaarden te creëren waarbij jullie op zaterdagnamiddag het liefhebbersvoetbal verder kunnen
blijven beoefenen.
Op het einde van 2016 kregen wij van de Vlaamse Minister van Sport, Philippe Muyters, de vraag
om een gesprek te hebben met onze collega’s van KVV, het vroegere Katholiek Sportverbond. Zij
dreigden in het nieuwe decreet uit de boot te vallen en de mogelijkheid om met ons te fuseren
moest onderzocht worden. Alhoewel er iets te zeggen valt voor het samengaan van het
liefhebbersvoetbal op zaterdag en dat op zondag was de te korte tijdspanne een serieuze
handicap. Op ons voorstel om de besprekingen met een jaar uit te stellen om dan een goed
akkoord te maken konden zij om allerlei redenen niet ingaan. De besprekingen werden
afgebroken. Ik betreur dat, een samengaan van onze beide federaties had zeker zin gehad. Zij
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zouden nu een akkoord hebben met de Vlaamse vleugel van de KBVB maar blijkbaar is niet
iedereen daar zo gelukkig mee.
In alle geval kijken wij met vertrouwen naar de toekomst en met jullie loyale steun en met jullie
inzet moet dat zeker lukken.
Na deze positieve berichten moet ik dit Woordje van de Voorzitter besluiten met droevig nieuws.
De tegenslag bij onze vrienden van KVV–Brabant blijft maar duren.
Na het overlijden op 19.11.2016 van secretaris Bert Vermeiren is na een slepende ziekte hun
gewezen voorzitter Louis Van Lier overleden. Hij was een monument in het liefhebbersvoetbal op
zondag. Zijn heengaan is een nieuwe zware beproeving voor het KVV.
Ons medeleven gaat naar onze vrienden van KVV en naar de familie en vrienden van Louis.
Een tweede overlijdensbericht dat ons trof was het afscheid, verleden week, op 62 jarige leeftijd
van voetballegende Swat Van der Elst.
Twee maand geleden, op 12 november, hadden wij nog een gesprek met hem en dronken een
glas op het dinertje in de kantine van De Sjoeters in Opwijk voor hun wedstrijd tegen de
Caféboontjes. Hij was daar een graag geziene gast en zijn liefde voor het voetbal maar ook voor
het liefhebbersvoetbal was groot. Ook hier onze deelneming in het verdriet aan zijn broer Leo, ook
een goede bekende en zijn familie en vele vrienden.
Hij leeft verder in onze herinnering, hij maakt deel uit van ons collectieve geheugen.
Rust in vrede, Swat.
Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV
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Geraardsbergen, 16 januari 2017.
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NIEUW LOKAAL K.A.V.V.V.

Cafe Setup, Statiestraat 20, 1740 Ternat
Wij vragen aan alle ploegen om regelmatig de website van onze afdeling te raadplegen.
Voor kalenderwijzigingen worden mails gestuurd naar de secretarissen, die door
omstandigheden soms niet te bereiken zijn en te laat hun mails openen.
De website is een officiële bron en wordt dagelijks aangepast.
BESTUUR KAVVV VL/BR - O/VL
De Kerstman bracht voor 2017 een paar aanwinsten voor onze afdeling.
Timmermans Jean reeds een 10tal jaar actief als scheidsrechter en lid van het Onderzoekscomité
zal het afdelingsbestuur versterken.
Deschuyffeleer Kris ex-speler van FC F.D.C. en voor het ogenblik aangesloten bij VOK Vollezele
zal zetelen in het Onderzoekscomité.
Wij wensen beide heren een vruchtbare toekomst in onze vereniging.
HERINNERING BETALING FACTUREN
Volgende club heeft tot op heden nog niet voldaan aan zijn financiële verplichting van de federatie
KAVVV.
De factuur werd overgemaakt op 7.11.2016 en omvat o.a. de verzekering van de spelers.
We wijzen er de clubs op dat indien de factuur niet betaald is op 5.01. 2017 (het verschuldigde
bedrag moet op de rekening staan) de club een speelverbod wordt opgelegd vanaf 7 januari 2017
en dat de wedstrijden worden verloren met forfaitcijfers (zie art.99 van de voetbalreglementen).
Betrokken club: Porbenspo
ALGEMENE AFGELASTINGEN.
 Bij algemene afgelastingen verschijnen die onmiddellijk op onze website
www.kavvv-vb-ov.be
 Alle secretarissen en scheidsrechters worden verwittigd per email.
 Bij slechte en onzekere weersomstandigheden zal er op zaterdag om 10 uur ten laatste een
definitieve beslissing genomen worden en die zal verschijnen op de website
 Bij algemene afgelasting worden de schorsingen voorzien voor die dag verschoven naar
de volgende speeldag.
 Bij afgelastingen ter plaatse worden de schorsingen voorzien voor die dag, beschouwd als
uitgevoerd.
 Bij eventuele twijfel i.v.m. schorsingen, gelieve contact op te nemen met
de heer Gaston Van Oycke – Tel.:054-41-25-17
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BEREIKBAARHEID TERREIN GAREEL EN SPORTING CORNER
Door wegenwerken is het terrein van Gareel en Sporting Corner niet meer te bereiken via het
centrum van Ruisbroek maar enkel via de Fabriekstraat vanuit Lot. Wie via RO naar het terrein
rijdt dient de afrit Beersel te nemen en niet de afrit Ruisbroek en dit tot het einde van het seizoen.
BEREIKBAARHEID TERREIN HONDZOCHT
Als men de parking van het hoofdterrein van AFC Tubize opkomt moet men zich parkeren
BENEDEN, dus niet naar boven rijden waar ook een parking is. Men staat dus zo achter het
hoofdterrein van Tubize. Als men met zijn gezicht richting hoofdterrein staat met één van de twee
doelen voor U ziet men links naast het hoofdterrein een weg(je) lopen welke men moet ingaan. Op
het einde van deze weg liggen rechts de kleedkamers (containers) en het plein waar Hondzocht
op speelt. Men kan deze weg met de auto inrijden maar riskeren dan geen parking meer te
hebben aan het terrein. Dus deze weg liefst te voet doen, het is een 300 tal meter.
BEREIKBAARHEID TERREIN FCS LEMBEEK 2016 (nieuw)
Door de vele fileproblemen heeft Stad Halle een nieuwe weg uitgestippeld. Ziehier daardoor de
nieuwe routebeschrijving om ons terrein te bereiken.
Komende van de N426 richting HALLE zijn de afritten Lembeek gesloten. Men neemt afrit
TUBEKE. Dan volgt men links de Hondzochtse steenweg naar beneden toe. Ongeveer een 2 km.
Beneden op de T kruising rijdt men links richting BRUSSEL en HALLE. Ongeveer een 2 km
volgen tot men LEMBEEK CENTRUM ziet. Daar rijdt men rechts in. Zo komt u op de goeie baan
om ons terrein in de HELDENSTRAAT te bereiken.
MEDEDELING AAN DE VETERANENPLOEGEN
Op maandag 5.12.2016 organiseerde het afdelingsbestuur van KAVVV-VB/OV in het CC Oud
Gasthuis te Asse een informatieve vergadering met de veteranenploegen over de problematiek
van fairplay en ongeoorloofd gedrag tijdens de veteranenwedstrijden, en dit naar aanleiding van
een reeks incidenten waarbij steeds enkele spelers van JB United waren betrokken. Medeoorzaak
van de bijeenkomst was eveneens het feit dat 4 ploegen hadden laten weten dat, na de incidenten
in de heenwedstrijd, zij forfait zouden geven voor de terugwedstrijd. Het Bestuur vond dat dit
neerkwam op een scheeftrekken van de competitie en dat een gesprek met alle ploegen zich
opdrong.
De respons op onze uitnodiging was groot.
8 van de 12 veteranenploegen tekenden present.
Na een schets van de situatie door het Afdelingsbestuur konden alle aanwezige clubs hun visie
over de feiten vertolken en hun mening over de situatie en de eventuele maatregelen geven. Ook
JB United, aanwezig met 3 vertegenwoordigers, kon hun versie en hun standpunt verduidelijken.
Uiteindelijk kon iedereen zijn mening kwijt en was er begrip voor de moeilijke situatie van de JB
United-dirigenten.
De vraag werd hen gesteld hoe zij het probleem zouden aanpakken en welke maatregelen zij
zouden treffen alvorens het Afdelingsbestuur zelf de verantwoordelijkheid zou nemen en daarin
was het Afdelingsbestuur zeer duidelijk: de rotte appels er uit of JB United zou bij het minste
incident uit competitie genomen worden.
De boodschap is zeer duidelijk begrepen door de verantwoordelijken van JB United.
Vrijdagmorgen kreeg het Afdelingsbestuur bericht dat JB United, na een bestuursvergadering, had
besloten de twee voornaamste aanstokers van het geweld uit de ploeg te zetten en hun
aansluitingskaarten binnen te sturen zodat ze niet meer opgesteld kunnen worden.
We houden er aan JB United te feliciteren voor deze moedige beslissing.
We doen dan ook een oproep aan alle veteranenploegen om JB United te steunen en hen deze
kans te geven door de aangekondigde boycot te laten vallen en om de competitie terug zijn
normaal verloop te geven.
We danken alle clubs en alle aanwezigen voor hun positieve bijdrage.
Het Afdelingsbestuur van de KAVVV-VB/OV
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ONDERZOEKSCOMITE VAN MAANDAG
26/12/2016

Ingeval de minnelijke schikking niet aanvaard wordt, moet de betrokken partij dit meteen melden
aan de heer Van Oycke Gaston (voorzitter Onderzoekscomité) en moet betrokkene zich
aanbieden op de zitting van het Onderzoekscomité op maandag 23/01/2017 om 19u30, in
CAFE SETUP, STATIESTRAAT 20, TERNAT.

WORDEN GESCHORST VANAF 28/01/2017
POTE AGE JETTE A - LAMME GUICHE 10/12/2016
De uitslag van de wedstrijd wordt 5 - 0, volgens art.62+83 van de voetbalreglementen van de
KAVVV. Er wordt een onkostenvergoeding van 25€ toegekend aan Pote Agé Jette
SPARTA DEN BOS A - DYNAMO WIJNDAAL 10/12/2016
BOURGEOIS Jonathan (6241-Dynamo Wijndaal) wordt geschorst voor 2 speeldagen.
Titel 2-par.2-art.218+83
PETIT ST GUIDON - POLAND TEAM 10/12/2016
De uitslag van de wedstrijd wordt 5 - 0, volgens art.62+83 van de voetbalreglementen van de
KAVVV. Er wordt een onkostenvergoeding van 25€ toegekend aan Petit St Guidon +
scheidsrechtersvergoeding.
PICHICHI - DAVIDSKORNUITEN 10/12/2016
VAN DER VEKEN Jan (26034-Pichichi) wordt geschorst voor 1 speeldag.
Titel 2-par.2-art.217+83
FC F.D.C. - NOORDERLICHT 10/12/2016
FAIDHERBE Marc (7040-F.D.C.) wordt geschorst voor 2 speeldagen.
Titel 2-par.2-art.218+83
PALLIETERKEN - ESSENBEEK A 10/12/2016
VAN DEN HOUDEN Stijn (5568-Essenbeek) wordt geschorst voor 1 speeldag.
Titel 2-par.2-art.218+83
CRISTAL BOYS B - CAFEBOONTJES B 10/12/2016
MESTDAGH Yann (2028-Cristal Boys) wordt geschorst voor 2 speeldagen.
Titel 2-par.2-art.218+83
VAN DE WALLE Thomas (2349-Cafébboontjes) wordt geschorst voor 5 speeldagen.
Titel 2-par.2-art.218+83
WIJNENDAELE Kevin (2316-Caféboontjes) wordt geschorst voor 2 speeldagen.
Titel 2-par.2-art.218+83
NICKYSPURTERS - FLORA LIKERT 10/12/2016
DE QUICK Nico (27616-Flora Likert) wordt geschorst voor 1 speeldag.
Titel 2-par.2-art.217+83
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DYNAMO WIJNDAAL - CITE 17/12/2016
De uitslag van de wedstrijd wordt 5 - 0, volgens art.62bis+83 van de voetbalreglementen van de
KAVVV.
GAREEL A - PETIT ST GUIDON 17/12/2016
VAN HASSEL Brecht (3282-Gareel) wordt geschorst voor 1 speeldag.
Titel 2-par.2-art.217+83
POLDER - RED STAR JUNIORS 1640 17/12/2016
De uitslag van de wedstrijd wordt 0 - 5, volgens art.46+83 van de voetbalreglementen van de
KAVVV
LOS MUCHACHOS - BUIZINGEN 17/12/2016
Een boete van 12,50€ + art.83 aan Los Muchachos wegens het ontbreken van de
aansluitingskaarten.
DE SJOETERS B - NICKYSPURTERS 17/12/2016
MERTENS Tim (14624-Nickyspurters) wordt geschorst voor 1 speeldag.
Titel 2-par.2-art.218+83
TIJL - POTE AGE JETTE B 17/12/2016
FRAJI Mohamed (24273-Pote Agé) wordt geschorst voor 1 speeldag.
Titel 2-par.2-art.218+83
JEZUS EIK B - TREF 17/12/2016
De uitslag van de wedstrijd wordt 5 - 0, volgens art.62+83 van de voetbalreglementen van de
KAVVV.
Er wordt een onkostenvergoeding van 25€ toegekend aan Jezus Eik.
SPARTA DEN BOS V - K.SP.TANGE V 17/12/2016
De wedstrijd wordt herspeeld op 25/02/2017 om 15u.
VERPLICHTE VERSCHIJNING ONDERZOEKSCOMITE VAN 26/12/2016
SPORTINGBOYS A - DE SJOETERS A 10/12/2016
De wedstrijd wordt herspeeld op 1/04/2017 om 16u, art.83 ten laste van Sportingboys.
Beroep club 3230 – Week Sport Anderlecht tegen de beslissing van het Onderzoekscomité
d.d. 14/11/2016 : schorsing speler Said ENNIYA.
Wedstrijd : Week Sport - Depot d.d. 5/11/2016
De heer Gaston Van Oycke,Voorzitter Onderzoekscomité geeft uitleg inzake de genomen
beslissing op datum van 14/11/2016.
Vervolgens geeft scheidsrechter Pascal Desguin uitleg aan het Beroepscomité over de feiten
gepleegd door speler Said Enniya, deze gaf hem een slag in de nek ,dit zoals vermeld in zijn
verslag van de wedstrijd d.d. 5/11/2016 Week Sport – Depot.
Nadien verschijnen de afgevaardigden van Club Week Sport Anderlecht vertegenwoordigd door
Audrey Week, voorzitster van de club en Patrick Week (vervangt terreinafgevaardigde Jozef
Tielemans, verontschuldigd). Deze bevestigen het schrijven van Patrick Week waarmede zij niet
akkoord gaan met de genomen beslissingen van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd en de
beslissing van het Onderzoekscomité inzake de schorsing van speler Said Enniya.
Vervolgens wordt Advocaat Meester Johan De Smet aangesteld door club Week Sport Anderlecht
uitgenodigd op de zitting, deze pleit dat er procedurefouten zouden zijn inzake het versturen van
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het scheidsrechterverslag dat niet gedateerd is en ook dat het scheidsrechtersblad verschillende
fouten vertoont. (1)
Tot slot wordt speler Said Enniya opgeroepen, die verklaart dat hij geen nekslag gaf aan de
scheidsrechter en dat hij hem niet aanraakte noch bedreigde.
Alle aanwezige partijen bleven op hun standpunt na een langdurig debat. Scheidsrechter Pascal
Desguin bevestigt dat speler Said Enniya wel degelijk de speler is die hem een nekslag toebracht.
(Said Enniya was niet aanwezig en verontschuldigd op de zitting van het Onderzoekscomité d.d.
14/11/2016).
(1)het scheidsrechtersblad werd door de terreinafgevaardigde van Week Sport; Jozef Tielemans
en Clubafgevaardigde F.C. Depot; Jean-Pierre Longin , : Gezien voor akkoord, ondertekend.
BESLISSING BEROEPSCOMITE:
Het Beroepscomité beslist om de schorsing van speler Said Enniya (18614-Week Sport) opgelegd
door het Onderzoekscomité d.d. 14/11/2016 te bevestigen. Wordt geschorst voor 3 jaar vanaf
5/11/2016. Titel 2-par.2art.225.

SCHORSINGEN GELE KAARTEN
Door de slechte weersomstandigheden zijn er voor het ogenblik reeds 2 speeldagen met
algemene aflassing, voor het volgende weekend zijn wij nog niet zeker of er gespeeld
wordt. Het KMI voorspelt strenge nachtvorst deze week. Hierdoor heeft het
Afdelingsbestuur beslist om de data ivm de schorsingen gele kaarten aan te passen.
Gelieve deze veranderingen hieronder terug te vinden.
GESCHORST VOOR 1 SPEELDAG (3 GELE KAARTEN) VANAF 28/01/2017
DEMAEYER THOMAS
6367
BLEUKEN LANGEVELDE
DE VROE GUNTHER
9510
CITE
DE CONINCK GLENN
2013
CRISTAL BOYS
VERHAVERT SAM
2040
CRISTAL BOYS
DECALUWE NICOLAS
3006
DEPOT
VERBELEN KRISTOF
6216
DYNAMO WIJNDAAL
PIETERS BRAM
4224
LAMME GUICHE
D'HAVELOOSE STEF
14632
NICKYSPURTERS
TAELEMANS GWYLIM
25532
NOORDERLICHT
ROELANTS JONATHAN
26317
ONS HUIS
SIMOENS DAVID
1832
PALLIETERKEN
CARPOSO DE SOUSA
27711
PORBENSPO FC
DE BACKER JURGEN
1014
SPARTA DEN BOS
DESSEIN YVES
18610
WEEK SPORT
GESCHORST VOOR 1 SPEELDAG (3 GELE KAARTEN) VANAF 4/02/2017
HUWART SEBASTIEN
9512
CITE
DE DECKER SVEN
3540
CONGO
BOURGEOIS JONATHAN
6241
DYNAMO WIJNDAAL
DUPRE LENNERT
5527
ESSENBEEK
ARAB JONATHAN
10524
HONDZOCHT
VAN DER SIJPT MICHAEL
3729
STINNE BOYS
GESCHORST VOOR 2 SPEELDAGEN (6 GELE KAARTEN) VANAF 4/02/17
CORTOIS ERWIN
53
DILBEEK
GESCHORST VOOR 1 SPEELDAG (3 GELE KAARTEN) VANAF 11/02/2017
BERGHMAN TOON
6373
BLEUKEN LANGEVELDE
BOERSMA WOUTER
2036
CRISTAL BOYS
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DE SMEDT WILLEM
DE BRABANDERE JURGEN
VERJANS MATHIEU
DE FRENNE GLENN
CAUDRON JARI
DEWAELE JENS
QUINTEYN BART
CATTRYSSE TOM
SIROU DENVER
MORTIER KOEN

2010
3111
11531
3036
27656
3227
27124
1405
24839
11745

CRISTAL BOYS
DE SJOETERS
DE VISSERS
DEPOT
FLORA LIKERT
GAREEL
HOKE
SICCARD BOYS
SPORTINGBOYS
YOUNG BOYS

GESCHORST VOOR 2 SPEELDAGEN(6 GELE KAARTEN) VANAF 11/02/2017
COUVREUR STEF 1537 FCS LEMBEEK 2016
SWINNEN JOREN 4718 JEZUS EIK
INTERFEDERALE CONVENTIE – STRAFUITWISSELINGEN
A.B.S.S.A. vanaf 19/12/16
STEENNOT Stephane °18/02/1980 geschorst voor 6 wedstrijden
TOJGANI Abderahamane °7/01/1981 geschorst voor 6 wedstrijden
ZINGA Ricardo °12/01/1968 geschorst voor 6 wedstrijden
VAN DER LINDEN Rudy °24/02/1967 geschorst voor 8 wedstrijden
FTF vanaf 21/12/16
KINIK Ethem °4/08/1980 geschorst voor 6 wedstrijden voor alle functies
SAOUTI Azeddine °8/03/1990 geschorst voor 8 wedstrijden
BOUGARROUA Rachid °5/04/1984 geschorst voor 8 wedstrijden
INTERBANKEN
BLAVIER Jean-David °25/03/1973 geschorst voor 8 wedstrijden
ART.55 (wedstrijdblad te laat): 17/12/16 Visie, Peutie 94, Dilbeek, Essenbeek
Los Muchachos (herhaling), DQS Fontaine (herhaling)
KALENDERWIJZIGINGEN
 Tervuren Rangers - Depot van 21/01/2017 zal aanvangen om 15u30
 Los Muchachos - Jungle Boys van 21/01/17 wordt verschoven naar een later te bepalen
datum
 Red Star Juniors 1640 - Los Muchachos van 8/10/16 wordt verschoven naar 28/01/17 - 17u
 K.SP.Tange - Gareel van 28/01/2017 zal aanvangen om 13u
 Siccard Boys - Dynamo Wijndaal van 28/01/17 wordt verschoven naar 1/0/17-15u
 Buizingen - Essenbeek A van 28/01/17 wordt verschoven naar 1/04/17
 Pallieterken - Lembeek 2016 B van 4/02/17 wordt gespeeld op de oorspronkelijke datum
om 14u
 Tervuren Rangers - Bobo A van 4/02/2017 zal aanvangen om 15u30
 Vraagteken - Nickyspurters van 11/02/17 zal aanvangen om 15u
 Red Star Juniors 1640 - Klein Leeuw van 22/10/16 wordt gespeeld op 11/02/17 - 17u
 Sparta den Bos V - K.SP.Tange van 17/12/16 wordt verschoven naar 25/02/17 - 15u
 Los Muchachos - Lembeek B van 3/12/16 wordt verschoven naar 25/02/17 - 12u30
 Bobo B - Pote Agé Jette B voorzien op 25/02/17 wordt verschoven naar 1/04/17 - 13u30
 Tervuren Rangers - Week Sport A van 25/02/2017 zal aanvangen om 15u30
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 Safira - De Leeuwerik vorrzien op 25/02/17 wordt verschoven naar 1/04/17-14u30
 Sporting Affligem - Cristal Boys A van 4/02/17 wordt verschoven naar 25/02/17-15u30
 Red Star Juniors 1640 - Bouwvrienden van 26/11/20 wordt verschoven naar 4/03/17 - 15u
 Opel Boys - Cristal Boys B van 11/03/17 wordt verschoven naar 25/03/17
 Bouwvrienden - Buizingen van 19/11/16 wordt verschoven naar 11/03/17 (omgewisseld)
 Patron - Nickyspurters van 11/03/17 wordt verschoven naar 1/04/17
 Sportingboys A - De Sjoeters A van 10/12/16 wordt verschoven naar 1/04/17
 Eendracht speelt zijn thuiswedstrijden op een grasterrein
 Red Star Juniors 1640 - Lembeek 2016 B van 12/11/16 wordt verschoven naar 1/04/17 17u
 On Huis speelt al zijn thuiswedstrijden om 16u30
 Porbenspo - Jezus Eik B van 3/09/2019 wordt gespeeld op 1/04/2017 om 15u30
 Ons Huis - Essenbeek B van 12/11/16 wordt verschoven naar 1/04/17 - 16u30
 Bobo V - K.SP.Tange van 5/11/16 wordt verschoven naar 1/04/17, aanvang 15u
KALENDERWIJZIGINGEN IVM PROBLEMEN TERREIN POLAND TEAM
 Poland Team - Lembeek A van 5/11/16 naar 18/03/17 - 14u
 Jungleboys - Lembeek B van 5/11/16 naar 18/03/17 - 15u30
 Poland team - Dogs United van 12/11/16 naar 25/03/17 - 14u
 Poland Team - Pichichi van 26/11/16 naar 4/02/17 - 14u
 Poland Team - Dilbeek van 7/01/17 naar 29/10/16 - 14u
 Dilbeek - Poland Team van 29/10/16 naar 1/04/17 - 16u30
 Poland Team - Davidskornuiten van 11/02/17 naar 22/10/16 - 14u
 Davidskornuiten - Poland Team van 22/10/16 naar 11/02/17 - 15u
 Poland Team - Safira van 11/03/17 naar 19/11/16 - 14u
 Jungleboys - F.D.C. van 11/03/17 naar 19/11/16 - 15u30
 Safira - Poland Team van 19/11/16 naar 11/03/17 - 14u30
KALENDERAANPASSINGEN (herhaling)
21/01/17 TERVUREN RANGERS - DEPOT
LOS MUCHACHOS - JUNGLE BOYS

15u30
later te bepalen datum

28/01/17 LOKOMOTIV CENTRUM B - SICCARD BOYS
SICCARD BOYS - DYNAMO WIJNDAAL
LOKOMOTIV CENTRUM B - PEUTIE 94
RED STAR JUNIORS 1640 - LOS MUCHACHOS
BUIZINGEN - NISSAN ESSENBEEK A
K.SP.TANGE – GAREEL

verschoven naar 1/04/17
verschoven naar 25/03/17 – 15u
17u
verschoven naar 1/04/17
13u

04/02/17 TERVUREN RANGERS - BOBO A
SPORTINGBOYS A – DEPOT
SPORTING AFFLIGEM - CRISTAL BOYS A
POLAND TEAM - PICHICHI
STROPPEN - POLAND TEAM
9

15u30
verschoven naar 25/02/17
verschoven naar 25/02/17
verschoven naar 25/02/17

PICHICHI - FCS LEMBEEK 2016 A
PALLIETERKEN - FCS LEMBEEK 2016 B
DE SJOETERS B - KASTEELTJE FC

verschoven naar 1/04/17
14u
verschoven naar 1/04/17

11/02/20 DAVIDSKORNUITEN - POLAND TEAM
NEDERBOELARE - VOLLEZELE
RED STAR JUNIORS 1640 - KLEIN LEEUW
VRAAGTEKEN - NICKYSPURTERS

verschoven naar 1/04/17
17u
15u

18/02/17 SAFIRA - DE LEEUWERIK
TIJL - LOKOMOTIV CENTRUM A

verschoven naar 1/04/17
verschoven naar 25/02/17

25/02/17 CAFEBOONTJES A - POTE AGE JETTE A
SPORTINGBOYS A - DEPOT
SPORTING AFFLIGEM - CRISTAL BOYS A
LOKOMOTIV CENTRUM B - VISIE
BLEUKEN LANGEVELDE A - CITE
SIMCA BOYS - DYNAMO WIJNDAAL
SICCARD BOYS – PENARROYA
PEUTIE 94 - VAILLANT
EENDRACHT - DOGS UNITED FC
DILBEEK - PICHICHI
SAFIRA - FCS LEMBEEK 2016 A
STROPPEN - POLAND TEAM
NISSAN ESSENBEEK A – PALLIETERKEN
KLEIN LEEUW - NOORDERLICHT
LOS MUCHACHOS - FCS LEMBEEK 2016 B
F.D.C. - NEDERBOELARE
PATRON FC - OPEL BOYS
HOKE - KASTEELTJE FC
V.O.K. JEZUS EIK C - FLORA LIKERT
V.O.K. JEZUS EIK B - BRUSSELS UNITED
DUVELSHOEK - ONS HUIS
TIJL - LOKOMOTIV CENTRUM A
SPARTA DEN BOS - K.SP.TANGE

15u30
16u
15u30
15u
14u
15u
15u
15u45
15u30
16u30
14u30
15u
14u
14u30
12u30
13u
14u
15u30
16u
14u
15u
15u30
15u

ONGEVALLENDOSSIERS
Club
't Gareel
Buizingen
Week Sport
Buizingen
Siccard Boys

Naam
Datum ongeval
Bulteel Bjorn
17/12/2016
Cochez Mathy
17/12/2016
Grijp Kevin
17/12/2016
Troucheau Tommy
17/12/2016
Van Den Broeck Glen
17/12/2016

Dossiernummer
2986/675492/16
2986/676427/16
2986/676234/16
2986/676236/16
2986/676237/16
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FESTIVITEITEN
VK BUIZINGEN nodigt u uit op hun 46ste Ju- en steakkermis en speciale schotel op zaterdag
28/01/17 vanaf 17u30 tot 22u, zondag 29/01/17 vanaf 11u30 tot 15u en op maandag 30/01/17
vanaf 17u30 tot 20u, in zaal Lindegroen, Degelaenstraat te Buizingen.
SPORTINGBOYS A nodigen u uit op hun Winter BBQ op zaterdag 4/02/17 vanaf 12u tot 20u en
op zondag 5/02/17 vanaf 11u30 tot 15u, in hun lokaal Café 't Bergsken Op , Fr. Demolstraat 4 te
St Pieters Leeuw.
Op het menu: Brochette, spek, worst, merguez, saladbar en pellepatat.
FC LEMBEEK nodigt u uit op hun Steakkermis op zaterdag 4/02/17 vanaf 17u, zondag 5/02/17
vanaf 11u30 en maandag 6/02/17 vanaf 17u, in zaal de Kring te Lembeek.
FC DEPOT nodigt u uit op hun Haantjes- en steakkermis op zaterdag 4/02/17 vanaf 18u tot 22u,
zondag 5/02/17 vanaf 12u tot 17u en op zondag 6/02/17 vanaf 18u tot 22u, in zaal St Lutgardis,
A.Quintusstraat (naast de kerk van Zuun) te St Pieters Leeuw.
SKO VOLLEZELE nodigt u uit op hun Eetfestijn op zaterdag 11/02/17 vanaf 17u30 tot 21u30 en
op zondag 12/02/17 vanaf 11u30 tot 15u, in zaal Willem Tell te Tollembeek.
Op het menu: kalkoen-, varkensgebraad en vol-au-vent.
LOKOMOTIV CENTRUM nodigt u uit op hun 17de Steakfestijn op zaterdag 18/02/17 vanaf 17u tot
22u en op zondag 19/02/17 vanaf 11u tot 14u30, in zaal De Singel te Strombeek-Bever.
FC DE LEEUWERIK nodigt u uit op hun Jaarlijks Eetfestijn op zaterdag 18/02/17 vanaf 16u30 en
op zondag 19/02/17 vanaf 11u30 tot 18u, in zaal Ons Huis, Vroenenbosstraat 4 te Dworp.
Op het menu: stoofvleespotje en steaks met diverse sauzen.
SPORTINGBOYS VETERANEN nodigen u uit op hun Brochettenkermis (peper-, champignonsaus
of natuur met frieten) op zaterdag 25/02/17 vanaf 12u tot 20u en op zondag 26/02/17 vanaf 11u30
tot 15u, in hun lokaal Café 't Bergsken Op, FR.Demolstraat 4 te St Pieters Leeuw.
POTE AGE JETTE nodigt u uit op hun Stoempkermis op vrijdag 3/03/17 vanaf 18u tot 24u en op
zaterdag 4/03/17 vanaf 12u tot 24u, in Taverne-Restaurant Mon Pote Agé, L. Mirepoixlaan 5 te
Jette.
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