Woordje van de Voorzitter

Beste sportvrienden,

We zijn begin augustus en de start van het nieuwe seizoen 20162017 komt zeer nabij.
Op 12 augustus verwacht ik alle clubs op de Algemene Vergadering
in zaal Den Horinck in Zellik.
De laatste richtlijnen en de nodige documenten zullen u overhandigd
worden.
We mogen 4 nieuwe clubs verwelkomen: Red Star Juniors 1640 uit Sint-Genesius-Rode, FC
Porbenspo uit Haren, Los Muchachos uit Anderlecht en FC Tange uit Vilvoorde bij de veteranen.
Hartelijk welkom.
DQS Fontaine komt, na een jaar onderbreking, terug bij de veteranen.
Onze clubs Flora en Likert komen samen onder 1 vlag en starten de competitie zowel in 3 de
afdeling B als bij de veteranen.
VK De Lantaarn veranderde zijn naam in FC Klein Leeuw.
Het gevolg van dit alles is dat we een reeks hebben kunnen afvoeren waardoor nu in alle reeksen
(behalve bij de veteranen) 14 ploegen aantreden en 12 ploegen in de veteranencompetitie.
Dit betekent dus dat alle ploegen in deze competitie 26 wedstrijden zullen spelen en er bij de
veteranen 22 wedstrijden worden betwist. Er zijn dus geen byes (behalve bij de vets) en gezien de
veteranencompetitie 22 wedstrijden telt wordt er dit seizoen geen veteranenbeker betwist.
De reeksen werden ook zeer evenwichtig samengesteld (ik kreeg geen enkele klacht binnen) en
graag wil ik het bestuur bedanken voor de vele uren die ze weer, zoals elk jaar, in de
voorbereiding hebben gestoken.
Ondertussen konden jullie ook reeds kennis nemen van de volledige kalender op onze website.
Een 10-tal dagen geleden hadden wij onze kalendermeeting met onze collega’s van ABSSA en
Interbanken met de gegevens van de KBVB. Een dikke pluim aan onze kalenderverantwoordelijke
om op relatief korte termijn het huzarenstukje dat de kalender steeds weer is tot een goed einde te
brengen. Enkele dagen later kon onze webmaster fier melden dat ook de volledige kalender op
onze website stond.
Alles is klaar om op 3 september de aftrap te geven.
Graag doe ik nog een oproep aan de clubs die hun facturen nog niet betaalden.
We trachten onze competitie zo goed mogelijk voor te bereiden maar we mogen toch minstens
van onze clubs verwachten dat ook zij aan alle verplichtingen voldoen.
We zullen streng maar rechtvaardig oordelen dus: niet in orde is niet spelen.
Ondertussen zijn bij vele clubs de voorbereidingen begonnen. Bij sommige clubs zijn de trainingen
al begonnen en her en der worden tornooien georganiseerd.
Het liefhebbersvoetbal in de vriendenclubs leeft en is actiever dan ooit.
We wensen al onze clubs veel succes met de voorbereiding van het nieuwe seizoen en
we zien mekaar zeker op de Algemene Vergadering op 12 augustus.

Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV
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Geraardsbergen, 2 augustus 2016.

NR 1

UITNODIGING
VERPLICHTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De Koninklijke Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs
K.A.V.V.V.
Afdeling Vlaams Brabant – Oost Vlaanderen
Nodigt de heren Voorzitters en Secretarissen van de clubs uit tot het bijwonen van de
VERPLICHTE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (zie art.8 reglementen), die zal plaats
hebben op vrijdag 12 augustus 2016 om 20u in de zaal “Den Horinck”, Noorderlaan 20 te
1731 Zellik

AGENDA
 Opening en verwelkoming door de heer Voorzitter GRYSEELS Albert
 Overzicht afgelopen seizoen, vooruitzichten nieuw seizoen 2016-2017
 Voorstelling van het dagelijks bestuur en diverse comités
 Aanpassingen van de voetbalreglementen en de strafbepalingen
 Aanwezigheidscontrole en het uitdelen van de wedstrijdbladen.
 Uitdeling van de kalenders welke werden aangevraagd, minimaal 5 per club.
Eventuele bijkomende kalenders kunnen verkregen worden.
Deze zijn bij overhandiging af te rekenen aan 2.50€ per stuk.
Nota: Nieuwe aansluitingskaarten voor spelers kunnen overgemaakt worden tijdens
deze algemene vergadering en kunnen later na validatie afgehaald worden in ons
lokaal.
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Toespraak Albert Gryseels, voorzitter KAVVV-VB/OV op de kampioenenviering
van 27.5.2016 in zaal Den Horinck te Zellik.
Beste kampioenen, vice-kampioenen en laureaten van de fair-playprijs,
Beste genodigden,
Beste voetbalvrienden,
Hartelijk welkom op onze 57ste kampioenenviering.
Het verheugt me, ieder jaar weer opnieuw, om jullie, die zo talrijk zijn opgekomen te mogen
begroeten op deze perfecte afsluiter van een voor jullie perfect seizoen.
Het liefhebbersvoetbal floreert nog steeds in Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en het Brussels
Gewest.
Sommige ploegen hebben het weliswaar soms wat moeilijker dan anderen om ‘s zaterdags een
competitieve ploeg op te stellen maar in het algemeen worden de goed gestructureerde clubs die
op een sterke bestuursploeg en enthousiaste vrijwilligers kunnen rekenen steeds maar sterker en
dat vertaalt zich uiteraard in resultaten.
Ik bedoel daarmee dat de best bestuurde en de hardst werkende clubs hier vanavond zeer sterk
zijn vertegenwoordigd. In Brugge noemen ze dat “No pain, no gain. Ik hoop dat ze het gehoord
hebben in Anderlecht. Maar dit even terzijde.
Ik wil ook graag de gemeente Asse bedanken voor hun medewerking aan onze organisaties, met
name de bereidwilligheid om over deze zaal te mogen beschikken evenals op de bereidwilligheid
van het politiecorps.
Ik heb het genoegen hier vanavond Rik De Baardemaeker, schepen van sport te Asse te mogen
begroeten.
We vragen hem graag straks mee op het podium om een beker te overhandigen aan de laureaten
uit Asse.
Het hoofdbestuur van ons verbond, het KAVVV, is eveneens aanwezig en ik begroet hartelijk onze
nationale penningmeester Eddy Elst, nationaal secretaris Mon De Koninck en lid van de raad van
bestuur Luc Bastenie, tevens voorzitter van de atletiekafdeling. Graag een applaus voor onze
genodigden.
Uiteraard kan ik deze kampioenenviering niet beginnen zonder een woordje van dank aan mijn
bestuur.
Algemeen secretaris Gaston Van Oycke en zijn Daisy staan al een eeuwigheid garant voor een
vlekkeloze en perfect georganiseerde competitie. Hij duidt de scheidsrechters aan en beheert de
gele en de rode kaarten. Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor een zeer overzichtelijke en door
jullie enorm geraadpleegde website. Als je dan bedenkt dat er deze competitie 1028 wedstrijden
werden gespeeld en er dus 1028 keer een scheidsrechter moest worden aangeduid en dat slechts
een tiental wedstrijden zijn doorgegaan zonder arbiter dan hebben jullie een klein idee van het
titanenwerk van Gaston en Daisy. Een daverend applaus is hier wel op zijn plaats.
Binnenkort zal onze ondervoorzitter Roger Bogemans weer de handen vol hebben met de nieuwe
aansluitingen, de medische attesten, de transfers, de afschrijvingen …
Een grote dank ook aan onze penningmeester Rudi Meersman. Jullie beseffen minder welk werk
er achter de schermen wordt geleverd en de mensen van Cristal Boys weten dat maar al te goed:
bij Rudi kun je er zeker van zijn dat de rekeningen tot op de laatste eurocent kloppen. Naar buiten
is hij echter meer zichtbaar als de kalenderman.
De jaarlijkse puzzel is ieder jaar steeds maar complexer en toch slaagt hij er steeds in het
onmogelijke mogelijk te maken en dit tot grote tevredenheid van alle clubs. Ik houd er aan alle
clubs te bedanken voor hun spontane wedewerking , hun goodwill hun gezonde verstand en hun
begrip voor soms moeilijke situaties zodat we er steeds zijn vrij vlot zijn uitgeraakt.
Bestuurslid Philemon De Hauwere is ook al vele jaren een bekend gezicht op onze velden, als
bestuurslid en lid van het Onderzoekscomité, als controleur en bij de verzending van ons infoblad
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GOAL dat nu al jaren halfmaandelijks verschijnt en, naast onze website die steeds meer en meer
wordt geraadpleegd, een grote rol speelt in onze communicatie.
Ik verwelkom ook graag onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck die straks mee het podium opkomt
om de bekers die zijn naam dragen mee uit te delen. We willen daarmee ons respect betuigen
voor zijn jarenlange inzet voor het liefhebbersvoetbal en ons Verbond.
Een woordje ook van dank aan onze goede vriend Jan De Troch voor zijn aandeel in deze
kampioenenviering en voor zovele zaken, artikels schrijven over jarige clubs, presentaties en
zoveel dingen meer. Ook de presentatie van vanavond wordt zoals vele jaren door hem verzorgd.
Zo dadelijk start de ceremonie protocollaire maar eerst wens ik nog eens terug te komen op de
voorbije competitie.
Het is een vrij goed seizoen geworden met weinig incidenten. We zullen er alles blijven aan doen
om elementen die niet thuis horen in het liefhebbersvoetbal er uit te gooien, en dat kunnen
evengoed spelers als clubs zijn. We hebben een lijn getrokken en daar wijken we niet meer van
af.
Zoals ik al zei werden er het afgelopen seizoen 1028 wedstrijden gespeeld. Daarin werden 1770
gele kaarten getrokken en 111 rode kaarten.
Ter vergelijking: in seizoen 2013-14 waren er dat nog 2382 gele en140 rode. Vorig seizoen waren
dat er 1312 gele kaarten en 124 rode kaarten. Dus dit jaar terug wat meer gele kaarten en een
verdere vermindering van de rode kaarten.
Sportief was 2015-2016 een goed jaar.
In de 1028 wedstrijden werden 4483 doelpunten gescoord wat een gemiddelde betekent van 4,3
doelpunten per wedstrijd.
Verleden jaar was dat gemiddeld 3,7 doelpunten per wedstrijd en twee seizoenen geleden
bedroeg het gemiddelde 4 doelpunten per wedstrijd.
Er wordt dus meer gescoord op onze velden.
Topscorers bij onze ploegen zijn op plaats 3 Pote Age A met 86 doelpunten, een mooie tweede is
Dilbeek met 102 doelpunten maar overtuigende winnaars in deze categorie zijn de Dogs United
met 133 doelpunten. Een uitzonderlijk getal in het moderne liefhebbersvoetbal.
Hiermee profileren zij zich direct als grote favorieten in 2de afdeling volgend seizoen. De beste
verdedigingen, en dat is toch ook een belangrijk onderdeel in het voetbal, zijn op de tweede plaats
met 3 ploegen: Pote Age A, de Leeuwerik en de veteranen van JB United met slechts 18
tegendoelpunten maar ook hier is met overtuiging de beste verdediging deze van Dogs United met
slechts 9 tegentreffers.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat we deze ploegen straks terugzien op het podium.
De inschrijvingen voor het volgende seizoen lopen nu vlot binnen, dat moet ook voor 31 mei maar
ik doe toch een oproep aan alle secretarissen om er deze dagen volop werk van te maken zodat
we kunnen beginnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ik nodig jullie dan ook al
graag uit op onze Algemene Vergadering op vrijdag 12 augustus in deze zaal.
Ik geef graag het woord terug aan Jan De Troch voor het verdere verloop van deze viering.
Ik dank u.
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Kampioenenviering & Seizoensafsluiter 2015-2016
K.A.V.V.V. voetbal Vlaams-Brabant – Oost-Vlaanderen
Naar goede jaarlijkse gewoonte vond op vrijdagavond 27 mei 2016 in de zaal van het
cultureel centrum “Den Horinck” te Zellik, de Kampioenenviering & Seizoensafsluiter
2015-2016 plaats, ondertussen al de 57ste …
In een sfeervolle feestzaal en met de glanzende bekers uitgestald op het podium,
werden de ongeveer 215 aanwezigen hartelijk onthaald door een tevreden Voorzitter
Albert Gryseels en zijn enthousiaste team van bestuursleden en medewerk(st)ers.
In zijn openingsspeech verwelkomde de Voorzitter alle aanwezigen en in het bijzonder
de ere-genodigden van het K.A.V.V.V. Hoofdbestuur, penningmeester Eddy Elst en
secretaris Mon De Koninck en echtgenote, en Assese Schepen van Sport Rik De
Baerdemaeker (ooit nog scheidsrechter in onze Liga).
Algemeen Voorzitter Ronny Van Bouwel en onze ondervoorzitter Roger Bogemans
dienden zich te laten verontschuldigen.
Hij bedankte zijn collega’s van het afdelingsbestuur en de vele vrijwilligers, de arbiters,
de sponsors, en alle aangesloten clubs en sympathisanten, die door hun trouw aan ons
verbond en dankzij hun enthousiaste inzet en sportiviteit, er allen samen opnieuw een
welgeslaagd seizoen van maakten.
En er was tevens een dankwoord gericht aan de gemeente Asse voor hun
medewerking aan onze organisaties.
Voorzitter Albert besprak tevens bondig het voorbije seizoen, en gaf enkele
interessante en hoopgevende toelichtingen.
In elke toespraak benadrukt hij dat het volle respect voor de tegenstrevers, voor de
scheidsrechters, voor het Bestuur, en voor allen die ons verbond en de voetbalsport in
het algemeen een warm hart toedragen, noodzakelijk is. En hieraan moet continu
gewerkt worden, door alle betrokkenen !
En gelukkiglijk is de sportiviteit de 2 recente seizoenen enigszins “verbeterd” :
 gele kaarten: 1770 in seizoen 2015-2016 , 1312 in seizoen 2014-2015, en 2382
(!) in seizoen 2013-2014.
 rode kaarten: 111 in seizoen 2015-2016 , 124 in seizoen 2014-2015, en 140 (!)
in seizoen 2013-2014.
 én geen “ernstige” incidenten op/naast onze voetbalvelden. Volhouden zo !
Eveneens vermeldenswaard is dat er 1028 wedstrijden werden gespeeld, en dat er zo
goed als steeds, een arbiter kon worden aangeduid om deze te leiden. Een bijzondere
prestatie te danken aan onze secretaris en coördinator van het scheidsrechtersteam
Gaston Van Oycke, bijgestaan door zijn echtgenote Daisy(tevens webmaster).
Ook penningmeester en kalenderverantwoordelijke Rudi Meersman verdient een
pluim. Hij slaagt er telkens in om een wedstrijdkalender in elkaar te puzzelen tot
ieders voldoening. Want door de talrijke benodigde afspraken met andere federaties,
de afgelastingen, inhaalwedstrijden, uitgestelde matchen, aanvragen door de clubs
voor vrije speeldata, onbeschikbaarheden van terreinen, enz. is dit werkelijk een
ingewikkelde opdracht die veel geduld, inzicht en communicatie vergt.
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Rudi heeft voor deze complexe taak een van de beste leermeesters gehad, met name
onze Ere-voorzitter Gilbert De Koninck, die samen met zijn echtgenote Bertha al
decennialang steun en toeverlaat zijn van het K.A.V.V.V.
De Voorzitter kon tevens al meedelen dat de inschrijvingen voor het komende
seizoen vlot aan het binnenkomen zijn. En hij is tevreden om voor de administratieve
afhandeling ervan al vele jaren te mogen rekenen op Roger Bogemans,
ondervoorzitter en verantwoordelijke voor de aansluitingskaarten, medische
getuigschriften, transfers, enz.
Evenzo werd bestuurslid Philemon De Hauwere bedankt voor zijn behulpzaamheid in
het bestuur en het onderzoekscomité, als wedstrijdcontroleur, en bij de verzending van
ons magazine “Goal”.

Bestuur KAVVV

Alvorens aan te vangen met de huldiging van de clubs, werd aan de
verdienstelijke scheidsrechter Dirk Van Den Eynde voor zijn10 jarig “jubileum” in
onze liga, een mooie trofee overhandigd door scheidsrechterscoördinator Gaston Van
Oycke.
Bij deze gelegenheid volgde nogmaals een warme oproep voor nieuwe arbiters …

Van Den Eynde Dirk
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Met de bijhorende toelichtingen werden dan door presentator en bestuurslid Jan De
Troch, alle Kampioenen, Vice-Kampioenen en winnaars van de Fair Play-trofee, op
het podium geroepen om hen volop in de schijnwerpers te feliciteren en te vieren én
om de felbegeerde bekers uit de handen van de Ere-Voorzitter, Voorzitter, genodigden
en bestuursleden in ontvangst te nemen.

FC CAFEBOONTJES A – KAMPIOEN 1STE AFDELING

VK DE SJOETERS A – KAMPIOEN 2DE AFDELING A

FC POTE AGE A – KAMPIOEN 2DE AFDELING B
7

FC LEMBEEK A – KAMPIOEN 3DE AFDELING A

VC VISIE – KAMPIOEN 3DE AFDELING B

EENDRACHT VILVOORDE – KAMPIOEN 3DE AFDELING C
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FC DOGS UNITED – KAMPIOEN 3DE AFDELING D

JB UNITED V - KAMPIOEN 3DE AFDELING E

SPORTING CORNER – BEKERWINNAAR VETERANEN
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Voor extra info aangaande de gehuldigde clubs en de klassementen wordt graag
verwezen naar ons afdelingsmagazine “GOAL” en naar onze praktische en attractieve
website.
De geluidstechnicus-DJ van dienst, onze trouwe vriend Johan Lauwers, versterkte de
geluksmomenten van alle fiere winnaars met het alomgekende “You never walk alone”
en andere succes-tunes, waarop telkens een spontaan en warm applaus volgde.
En fotografe van dienst, Birgit De Troch, heeft deze euforische momenten vereeuwigd
waarvan een selectie zal verschijnen op de website.
Tenslotte toch enkele clubs die een extra vermelding verdienen wegens uitmuntende
en opvallende prestaties:
 algemeen: tijdens de 1028 wedstrijden werden 4483 doelpunten gescoord, wat
een gemiddelde inhoudt van 4,3 goals per match (vorig seizoen: gemiddelde
van 3,7).
 Sparta Den Bos: 3 (!) bekers, zijnde fair play en vice-kampioen door Veteranenploeg + A-ploeg ook vice-kampioen in afdeling 2A.
 Caféboontjes: de A-ploeg speelde 2 jaar op rij kampioen, vorig seizoen in 2de
en nu in onze hoogste afdeling ! En dit in het jaar dat de club haar 40-jarig
bestaan viert.
 FC ’t Kasteeltje: hoogste sportiviteitsscore met 92%.
 De Sjoeters: B-ploeg fair play-winnaar (88%) en kampioenstitel met hun A-ploeg
in 2de afdeling A.
 Sporting Corner Anderlecht: winnaar van de Veteranen-beker, voor de 1ste
keer georganiseerd in onze Liga.
 Simca Boys: vorig seizoen kampioen en nu sportiviteitslaureaat met 83%. En dit
in het jaar van hun Gouden Jubileum !
 J.B. United: kampioen in de Veteranen-reeks, met uitmuntende resultaten: 72
keer gescoord en amper 18 tegendoelpunten.
 Poland Team: voor de derde keer op rij vice-kampioen in 3de afdeling.
 Dogs United: nieuwkomer en direct overtuigend Kampioen met 20 punten
voorsprong, en geen enkele verliesmatch. 19 keer gewonnen en 1 draw, én 133
doelpunten gescoord !
 Pote Age Jette: A-ploeg kampioen in afdeling 2B (vorig seizoen vice-kampioen)
met 22 gewonnen matchen en 4 punten voorsprong. Bij deze ook een
dankwoord aan hun voorzitter Philippe voor zijn vele jaren als sponsor van
zijn club én ons verbond.
Tijdens het aansluitend gezellig samenzijn konden de talrijke aanwezigen verbroederen
en wat bijpraten, de bekers werden tot de rand gevuld met bruisende dranken en
tussendoor kon een broodje gegeten worden … Muziek, dans en ambiance !
Vanwege het Bestuur nogmaals oprechte gelukwensen aan alle winnaars en doe zo
verder !
Eveneens een dankwoord aan de vrijwilligers voor hun steun om van deze viering een
fijne feestavond te maken.
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De Vrijwilligers

Aan iedereen een welverdiende zonnige vakantie toegewenst, geniet er ten volle van,
en tot in augustus (vrijdagavond 12/08: algemene vergadering) en september voor de
start van het nieuwe voetbalseizoen !
Jan De Troch, 30/05/2016
KALENDER SEIZOEN 2016-2017
Het opstellen van de kalender is zoals gewoonlijk een moeilijke opgave geweest wegens de
talrijke verzoeken voor vrije data (activiteiten van de clubs), de bijzondere verplichtingen van
clubs/ploegen die op dezelfde terreinen spelen, de na te leven afspraken met overige
voetbalbonden, en andere uitzonderlijke wensen en verplichtingen…
Het afdelingsbestuur, die voor deze “ingewikkelde puzzel” jaarlijks in staat en hieraan véél vrije
tijd besteedt, heeft toch zoals steeds gestreefd om aan de talrijke wensen en verplichtingen, zo
maximaal en zo goed mogelijk tegemoet te komen.!
Wij vragen aan alle clubsecretarissen, voorzitters, en/of afgevaardigden, om de kalender met de
speeldata en info voor uw ploeg(en) aandachtig na te kijken en ingeval van vergetelheden of
vergissingen, deze onmiddellijk door te spelen aan het secretariaat .
Indien er om een grondige reden een wedstrijd dient verplaatst te worden gelieve de heer
Meersman Rudi en het secretariaat te verwittigen.
De aanvragen voor eventuele aanpassingen van speeldata kunnen enkel schriftelijk
gebeuren.

OPVRAGEN RIJKSREGISTERNUMMERS
Elke sportfederatie wordt in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportfederaties verplicht van
overheidswege opgedragen om over alle rijksregisternummers van haar leden te beschikken.
Wij vragen de clubs om onderstaande link zoveel mogelijk rond te sturen bij de aangesloten leden
om zo eenvoudig mogelijk het rijksregisternummer te kunnen bekomen.
Het invullen van uw rijksregisternummer via deze link duurt slechts enkele seconden.
Ga dus snel op:http://registratie.kavvv.be/ zodat u op vereiste scherm terechtkomt: Vul uw
gegevens in en klik op verzenden!
Opgepast: bij nieuwe aansluitingen moet het rijksregisternummer ipv het identiteitsnummer
ingevuld worden.
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BERICHT AAN ALLE CLUBS MET ONBETAALDE FACTUREN.
Bij bijzondere aandacht van clubs met onbetaalde facturen wordt gevraagd: clubs die niet voldaan
hebben aan hun financiële verplichtingen, aansluitingskosten, boetes e.a. tegenover het Verbond
KAVVV en/of de Afdeling KAVVV-VB/OV zullen niet kunnen deelnemen aan de competitie
2016-2017.
Zij worden pas toegelaten bij volledige betaling van hun lopende schulden.
Volgende ploegen hebben, ondanks reeds een aanmaning, nog steeds de boetes niet betaald van
het vorige seizoen.
Indien dit bedrag niet voor 10 augustus op de rekening staat, wordt er een boete
aangerekend van 25€.
DE LANTAARN (nu Klein Leeuw)
DEPOT
POLAND TEAM.
Volgende ploegen hebben nog steeds geen inschrijvingsgeld betaald voor het komende seizoen.
Dit bedraagt 100€ per ingeschreven ploeg en is te betalen voor 12/08/2016.
Het bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer BE80 220-0943366-77
CAFEBOONTJES
DYNAMO WIJNDAAL
OPELBOYS
SAFIRA
LAMME GUICHE,
YOUNG BOYS
JB UNITED
JUNGLE BOYS
STAFF TEAM
POTE AGE
TERVUREN RANGERS
DQS FONTAINE
DE LANTAARN ( nu Klein Leeuw)
POLAND TEAM
PETIT SAINT GUIDON
INDELING REEKSEN
De reeksindeling seizoen 2016 - 2017 is ook terug te vinden op de website in de rubriek
rangschikkingen.
Wij mogen in onze competitie nieuwe ploegen verwelkomen: K.Sp.Tange,Los Muchachos,
Porbenspo en Red Star Juniors 1640.
Terug na een jaar afwezigheid speelt DQS Fontaine in de veteranenreeks.
De clubs Flora en Likert komen samen onder 1 vlag en starten de competitie zowel in 3de afdeling
B als bij de veteranen.
VK De Lantaarn veranderde zijn naam in FC Klein Leeuw.
Om diverse redenen verlieten 5 clubs ons Verbond: Snipers, Krak Boys, Blue Wolf, V.P.R.L.W. en
Buizingen B
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SYNTHETISCHE TERREINEN
Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
Brussels United
In Onze Tijd
Cecilia United
JB United
Cité
Kasteeltje
Dilbeek
Klein Leeuw
Dogs United
Los Muchachos
Dqs Fontaine
Penarroya
Dynamo Wijndaal
Petit St Guidon
Eendracht
Pichichi
Eendracht Vilvoorde
Poland Team

Porbenspo
Pote Age Jette
Sporting Boys
Staff Team
Tervuren Rangers
Tref
Week Sport

OPROEP VOOR NIEUWE SCHEIDSRECHTERS
Naar jaarlijkse gewoonte doen we een oproep naar de clubs toe voor het aanwerven van nieuwe
scheidsrechters.
Enkele refs stoppen, gezien hun leeftijd maar met spijt in het hart.
Wij vragen dan ook aan de clubs om eens rond te kijken in hun midden, spelers die stoppen met
spelen kunnen altijd aan de slag als scheidsrechter.
aan onze huidige scheidsrechters vragen wij of er in hun vriendenkring geen kandidaten zijn zodat
wij ook het volgend seizoen probleemloos kunnen starten.
Voor inlichtingen kan u altijd terecht op het secretariaat - 054/41.25.17

AANSLUITING SPELERS
De heer Bogemans zal op donderdag 25/08/2016 aanwezig zijn in ons lokaal Den Horinck,
Noorderlaan te Zellik en dit vanaf 20u tot 22u.
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K.A.V.V.V.
VLAAMS BRABANT – OOST VLAANDEREN
REEKSINDELING SEIZOEN 2016-2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFDELING 1
BOBO A
CAFEBOONTJES A
CRISTAL BOYS A
DE SJOETERS A
DE VISSERS
DEPOT
HONDZOCHT
LAMME GUICHE
POTE AGE JETTE A
SPORTING AFFLIGEM
SPORTINGBOYS A
TERVUREN RANGERS
V.O.K. JEZUS EIK A
WEEK SPORT A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFDELING 3A
BOUWVRIENDEN
BUIZINGEN
F.D.C.
FCS LEMBEEK 2016 B
JUNGLE BOYS
KLEIN LEEUW
LOS MUCHACHOS
NEDERBOELARE
NISSAN ESSENBEEK A
NOORDERLICHT
PALLIETERKEN
POLDER
RED STAR JUNIORS 1640
VOLLEZELE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AFDELING VETERANEN
BOBO
CRISTAL BOYS
DQS FONTAINE
FLORA
GAREEL
J.B. UNITED
K.SP.TANGE
OM. BIERGHES
SPARTA DEN BOS
SPORTING CORNER
SPORTINGBOYS
WEEK SPORT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFDELING 2A
BLEUKEN LANGEVELDE A
CECILIA UNITED
CITE
DYNAMO WIJNDAAL
EENDRACHT VILVOORDE
IN ONZEN TIJD
LOKOMOTIV CENTRUM B
PENARROYA
PEUTIE 94
SICCARD BOYS
SIMCA BOYS
SPARTA DEN BOS A
VAILLANT
VISIE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFDELING 3B
BLEUKEN LANGEVELDE B
CAFEBOONTJES B
CRISTAL BOYS B
DE SJOETERS B
FLORA LIKERT
HOKE
KASTEELTJE FC
NICKYSPURTERS
OPEL BOYS
PATRON FC
SPARTA DEN BOS B
STINNE BOYS
V.O.K. JEZUS EIK C
VRAAGTEKEN
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFDELING 2B
CONGO
DAVIDSKORNUITEN
DE LEEUWERIK
DILBEEK
DOGS UNITED FC
EENDRACHT
FCS LEMBEEK 2016 A
GAREEL A
PETIT ST GUIDON
PICHICHI
POLAND TEAM
SAFIRA
STROPPEN
YOUNG BOYS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFDELING 3C
BOBO B
BORNEO
BRUSSELS UNITED
DUVELSHOEK
LOKOMOTIV CENTRUM A
NISSAN ESSENBEEK B
ONS HUIS
PORBENSPO FC
POTE AGE JETTE B
STAFF TEAM
TIJL
TREF
V.O.K. JEZUS EIK B
Z.S.V. OVERIJSE

