Woordje van de Voorzitter

De Algemene Vergadering van 12 augustus jl. is goed verlopen.
De meeste clubs waren aanwezig en konden hun kalenders,
scheidsrechtersbladen, aansluitingskaarten …. meenemen.
De afwezigen hadden eens te meer ongelijk en zullen daarvoor
beboet worden en zullen toch nog moeten zien hoe ze aan de
nodige documenten zullen geraken.
Iedereen kijkt uit naar de aftrap op 3 september.
Her en der worden er nog wat tornooitjes en oefenwedstrijden georganiseerd om de competitie
voor te bereiden.
Zo was ik verleden maandag op het tornooi van SV Tijl in Humbeek en ik heb er genoten van de
goede ambiance, de vele voetballiefhebbers en supporters, de vlekkeloze organisatie… kortom
een geslaagd tornooi. Ik hoor de zelfde echo’s over andere tornooien en oefenwedstrijden in ons
Verbond en het doet plezier te voelen hoe het liefhebbersvoetbal in onze contreien leeft en bloeit.
En ik stel vast dat het liefhebbersvoetbal een toekomst heeft.
We horen geruchten en lezen berichten in de kranten over faillissementen van clubs uit de KBVB,
in het beste geval over fusies. Zie maar wat in onze regio gebeurde in Peizegem, in Merchtem en
Wolvertem …
Plaatselijke clubs kampen met overwegend financiële problemen.
Waar deze clubs vroeger het hoofd boven water hielden dankzij de (zwarte) bijdragen van
plaatselijke neringdoeners, beenhouwers, winkeliers, restaurantjes… is deze bron intussen droog
gelegd.
Spelers, ook uit provinciale, eisen steeds maar hogere lonen en premies, en de clubs, waar de
kosten ook steeds maar hoger worden weten van geen hout pijlen meer te maken.
Dit is een kans voor het liefhebbersvoetbal waar, reglementair volgens artikel 1 en 2, er geen
betalingen aan spelers gebeuren. We vallen trouwens onder het decreet over de niet-betaalde
sportbeoefenaar. De clubs komen rond mits ze enkele activiteiten, eetfestijnen e.a. organiseren en
hebben een sponsor die meestal voor een uitrusting, wat materiaal en dergelijke zorgt en waar het
onderhoud van de velden door een enthousiast vrijwilliger van de club gebeurt. Hierdoor kunnen
de uitgaven voor verzekeringen van spelers en bestuursleden, bondsbijdragen, scheidsrechters,
huur van velden en gebouwen enz. juist gebudgetteerd worden zodat ze beheersbaar blijven.
Als hier bovenop nog eens lonen en premies van spelers zouden moeten betaald worden
beginnen de problemen.
Deze problematiek stelt zich niet in ons Verbond en dus kunnen we met vertrouwen naar de
toekomst kijken.
Maar laten we nu beginnen voetballen.
Afspraak op 3 september ergens in de namiddag…

Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV
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Toespraak op de Algemene Vergadering KAVVV-VB/OV 12.8.2016
Beste sportvrienden,
Graag wil ik vooreerst welkom heten aan Eddy Elst, ondervoorzitter en Mon De Koninck,
algemeen secretaris en zijn echtgenote als vertegenwoordigers van het Hoofdbestuur van onze
federatie.
Bedankt voor uw aanwezigheid.
Een hartelijk welkom ook aan de vertegenwoordigers van onze 77 clubs met hun 96 ingeschreven
ploegen uit Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, het Brussels gewest en een stukje uit Wallonië. Dit
aantal is vergelijkbaar met verleden seizoen.
Volgende ploegen zijn, om uiteenlopende redenen, gestopt: Krak Boys, VPRLW, Snipers, Vila
Pouca en Blue Wolf en Buizingen B . Likert en Flora fuseerden.
We verwelkomen daarentegen volgende nieuwe clubs: Red Star Juniors 1640 uit Sint Genesius
Rode, Los Muchachos uit Anderlecht, FC Porbenspo uit Haren en K.Sp.Tange Veteranen uit
Vilvoorde. DQS Fontaine is er terug bij als veteranenploeg na een jaar onderbreking. We heten
jullie van harte welkom in onze grote KAVVV-familie.
Zoals jullie reeds hebben kunnen vaststellen hebben we 7 reeksen opgesteld met 14 ploegen in
elke reeks behalve in de veteranenreeks met 12 ploegen. Gezien de veteranen verzekerd zijn om
22 wedstrijden te spelen wordt de veteranenbeker dit seizoen niet georganiseerd.
We hadden onze kalendervergaderingen met onze vrienden van ABSSA en Interbanken en
rekening houdend met de afspraken met de KBVB zijn we er in geslaagd een volledige en
evenwichtige kalender op te stellen die u straks wordt meegegeven.
Gezien er in elke reeks 14 ploegen spelen zijn er praktisch geen byes en dus is de
manoeuvreerruimte zeer beperkt. Voorwaar geen gemakkelijke opdracht maar het is gelukt.
Mede dank zij de ervaring van onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck en de grote expertise en
doorzetting van kalenderverantwoordelijke Rudi Meersman kunnen elke zaterdag 96 ploegen van
15 spelers of 1440 spelers 48 wedstrijden voetballen onder de leiding van een 45-tal
scheidsrechters. Toch wel een indrukwekkend cijfer.
Mag ik een welverdiend applaus voor Gilbert en Rudi.
U krijgt zo dadelijk het aantal kalenders dat u bestelde. Bijkomende kalenders kunnen verkregen
worden aan 2,50 euro rechtstreeks af te rekenen aan de kassa bij penningmeester Rudi
Meersman.
Clubs die nog schulden hebben kunnen deze ook rechtstreeks regelen bij hem.
Ik wil de clubs waarschuwen die nog openstaande schulden hebben: zij zullen geen documenten
ontvangen en zullen de competitie niet aanvangen zolang de schulden niet vereffend zijn.
Wij gaan voor een liefhebbersvoetbal dat teruggaat naar zijn roots. Sport, plezier, vriendschap,
respect en fair-play zijn de basis voor een leuke zaterdagnamiddag met de ploegmaats met rond
het veld de supporters, vrienden en familie zonder vrees voor incidenten voor hun ploeg kunnen
supporteren. Het is onze opdracht daarop nauwlettend toe te zien en in te grijpen waar het nodig
is. Wie het daar niet mee eens is , hoort niet bij ons. Punt.
Er werden verleden seizoen 1028 wedstrijden gespeeld en slechts op 7 ervan was er geen
scheidsrechter aanwezig. Dit is het beste resultaat in jaren.
Ik hoop dat jullie beseffen wat een werk en hoeveel tijd Gaston en Daisy Van Oycke hier iedere
week en ieder weekend in steken en het zijn tenslotte ook maar vrijwilligers.
Daarom vraag ik ook voor hen een daverend applaus.
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U ontvangt straks de officiële kalender. Daarin staan naast de kalender voor het nieuwe seizoen
alle gegevens van de clubs en de reglementen van onze federatie.
Ik nodig iedereen uit om deze nog eens goed te lezen. Al te dikwijls stellen we vast dat zowel
spelers als clubverantwoordelijken de reglementen niet kennen. Het zou veel misverstanden
vermijden.
Het zelfde geldt voor de strafbepalingen die te raadplegen zijn op onze website.
Er zijn enkele kleine aanpassingen gebeurd waarvan de belangrijkste is dat het Bestuur, mits
ernstige redenen, het recht heeft om een club te weigeren om aan onze competitie deel te nemen.
We willen een zuivere competitie behouden en vechtersbazen en onsportieve spelers en
bestuursleden hebben bij ons geen plaats.
De samenstelling van ons Bestuur is ongewijzigd.
Ondervoorzitter Roger Bogemans is verantwoordelijk voor de aansluitingen, de medische
goedkeuringen, transfers en verzekeringen. Hij zal, zoals vorige jaren, zitting houden hier in de
zaal Den Horinck op donderdag 25 augustus en de daaropvolgende donderdagen in september.
De juiste data worden nog medegedeeld op de website en in GOAL.
Gaston Van Oycke, algemeen secretaris, is verantwoordelijk voor het algemeen secretariaat,
opname van de uitslagen, aanduiding van de scheidsrechters en verwerking van hun verslagen,
opmaak van de stand voor de fair-playbeker Gilbert De Koninck, de opmaak van ons infoblad
GOAL en de aanvragen voor vriendschappelijk wedstrijden.
Zijn echtgenote Daisy is onze webmaster en graag benadruk ik nogmaals het fantastische
werkinstrument en informatiekanaal dat onze website is. Deze wordt dagdagelijks bijgehouden en
is zo gemakkelijk in gebruik dat het beheer van ons Verbond zonder website totaal ondenkbaar
zou zijn.
Rudi Meersman is onze kalenderverantwoordelijke en penningmeester. Hij houdt de betalingen bij
en beheert mee de gele en rode kaarten. Hij is verantwoordelijk voor de kalender en voor de
wijzigingen er aan.
Philemon De Hauwere is bestuurslid en zorgt voor de verzending van de GOAL.
Jan De Troch is onze PR-man en Gilbert De Koninck, onze ere-voorzitter blijft betrokken bij onze
afdeling, we zijn hem zeer dankbaar voor zijn goede raad en zijn jarenlange ervaring.
Zijn naam blijft verbonden aan onze fair-playbekers.
Het Onderzoekscomité blijft een zeer belangrijke functie vervullen en komt iedere 14 dagen
samen onder voorzitterschap van Gaston Van Oycke samen met secretaris Patrick Van Der Elst
en de leden Jean Timmermans, Raymond Wuestenberghs en Philemon De Hauwere.
Zij behandelen de gele en de rode kaarten, schorsingen en alle sportieve betwistingen en zijn
zowat de rechtbank van eerste aanleg van ons Verbond.
Beste sportvienden, voor zover mijn inleiding voor deze avond.
Ik geef graag het woord aan secretaris Gaston Van Oycke voor het verdere verloop van deze
avond.
Graag ook een bijzonder woord van dank aan al de lieve mensen die zich vanavond vrijwillig
inzetten om deze Algemene Vergadering perfect te laten verlopen en ook voor hen graag een
daverend applaus.
Ik dank u.
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV-VB/OV
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Geraardsbergen, 22 augustus 2016.

NR 2
De uitslagen van de wedstrijden dient u, onmiddellijk na de wedstrijd, te melden aan secretaris
Van Oycke Gaston 054/41 25 17
De wedstrijdbladen moeten onmiddellijk na de wedstrijd opgestuurd worden naar Secretaris
Van Oycke Gaston, Oude Steenweg 108 te 9500 Geraardsbergen.

AANSLUITING SPELERS
Aansluitingen kunnen gebeuren op donderdag 25/08, 1/09, 8/09 en 15/09 in ons lokaal Den
Horinck, Noorderlaan te Zellik en dit vanaf 20u tot 22u.

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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AANPASSING STRAFBEPALINGEN K.A.V.V.V.
TITEL 2 – SANCTIES
Paragraaf 4 – Sancties t.o.v. clubs
Art.238 T.o.v. de clubs kunnen volgende straffen worden uitgesproken, afhankelijk van de ernst
der feiten:
 Voor het beïnvloeden van de scheidsrechter na de wedstrijd (vraag voor het
verwijderen van gele of rode kaarten) wordt een boete toegepast van 10€, bij
herhaling wordt de boete verdubbeld.
 Blaam en boete van 25€
 Waarschuwing en boete van 50€
 Laatste verwittiging en boete van 100€. Omwille van ernstige redenen kan het
Bestuur beslissen de inschrijving van een club te weigeren.
 Schrapping. Een schrapping kan onmiddellijk worden toegepast bij zeer ernstige
strafrechtelijke feiten.
 Het onderzoekscomité zal zich in zijn beoordeling laten leiden door volgende
overwegingen: hebben de aan de club of één van haar leden ten laste gelegde feiten
een determinerende invloed gehad op het verloop van de wedstrijd
 zijn de ten laste gelegde feiten van dien aard dat het aanzien van de KAVVV schade
wordt berokkend.
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 nog steeds geen inschrijvingsgeld betaald voor het komende seizoen.
Dit bedraagt 100€ per ingeschreven ploeg en dient gestort te worden op rekeningnummer
BE80 220-0943366-77
OPELBOYS, JUNGLE BOYS, PETIT SAINT GUIDON
SYNTHETISCHE TERREINEN
Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
Brussels United
In Onze Tijd
Porbenspo
Cecilia United
JB United
Pote Age Jette
Cité
Los Muchachos
Sporting Boys
Dogs United
Penarroya
Staff Team
Dqs Fontaine
Petit St Guidon
Tervuren Rangers
Dynamo Wijndaal
Pichichi
Tref
Eendracht Vilvoorde
Poland Team
Week Sport
Aanpassing vorige Goal: Dilbeek, Eendracht, Kasteeltje en Klein Leeuw spelen op een
grasterrein.
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
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VERANDERING SPELERSUITRUSTING
LOS MUCHACHOS: Trui – lichtgrijs/wit

Broek - wit

AFWEZIG KAMPIOENENVIERING
Bobo A, De Leeuwerik. De boete van 25€ wordt toegepast (Art.85 van de KAVVV)
AFWEZIG VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING
Dlbeek, DQS Fontiane, Los Muchachos, Petit St Guidon, Porbenspo, Tref en Young Boys
De boete van 25E wordt toegepast (Art.8 van de KAVVV)
FAIR-PLAY GILBERT DE KONINCK.
Iedere club begint het seizoen met 100 bonuspunten.
Minpunten:
Gele kaart: 1ste gele kaart - 1 minpunt
2e gele kaart - 2 minpunten
3e gele kaart - 3 minpunten, enz.
Rode kaart: 3 minpunten per wedstrijd
Uitslagen niet binnen: 5 minpunten
Wedstrijdbladen niet binnen: 5 minpunten
Verzekeringslijst te laat binnen: 10 minpunten
Betalingen te laat: 10 minpunten
Betalingen niet gestort (na herinnering): 15 minpunten
Blaam club of afgevaardigde: 10 minpunten
Schorsing afgevaardigde: 10 minpunten per maand
Spelers zonder aansluitingskaart of identiteitskaart: 1 minpunt
Clubs die bestraft worden met forfaitcijfers: uitsluiting trofee fair-play
Clubs die niet hun trofee afhalen op de kampioenenviering worden uitgesloten
Clubs afwezig op de algemene vergadering uitsluiting trofee fair-play
De ploeg met de hoogste score, wint de fair- play beker.
Eventuele geschillen zullen door het afdelingsbestuur behandeld worden.
Na de heen ronde wordt een rangschikking medegedeeld via het infoblad.
VETERANENREEKS
1) Deze bestaat uit 12 ploegen
2) Er dient gestart te worden met minstens 6 veldspelers van minstens 35 jaar. De overige
spelers dienen minstens 30 jaar te zijn uitgezonderd de doelwachters .
3) Vervangingen: Er moeten altijd 6 veldspelers boven de 35 jaar op het veld staan.
4) In geval van overtredingen van punten 2 en 3 wordt de forfaitscore toegepast.
5) In deze reeks wordt volgend systeem toegepast: Op het scheidsrechterblad mogen 15
spelers ingeschreven worden, de 11 spelers op het veld mogen onbeperkt gewisseld
worden behalve de laatste 10 minuten van de wedstrijd dan mag er enkel gewisseld
worden ingeval van blessure. De wissels gebeuren tijdens een stilstand van het spel en aan
de middenlijn de afgevaardigde vraagt hiervoor de toelating van de scheidsrechter

Vergoedingen scheidsrechters voor het seizoen
Scheidsrechter (30 €)
Lijnrechter (30 €)
Bij afgelasting (15 €)
Gelegenheidsscheidsrechter (15 €)
Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding
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Scheidsrechters opgelet
Scheidsrechters die niet zijn aangesloten bij een club van de K.A.V.V.V. zullen een bijkomende
vergoeding van 5 € per speeldag ontvangen, dit zal betaald worden na de competitie door de
K.A.V.V.V., mits minstens gedurende 10 officiële speeldagen, wedstrijden geleid te hebben.

SCHORSINGEN GELE EN RODE KAARTEN VANAF 3/09/2016
VOOR 1 SPEELDAG
HERMANS PIETER
VAN DER VOORT KEVIN
RUMMENS DRIES
RENMANS KOEN
DE SMEDT KOEN
SELLESLAGS STEVE
DE BECKER JASON
SPRUYTTE THIBAULT
CAMPE THIBAULT
NICOLO ADRIEN
MICHIELS DAN
LINTERMANS BRECHT
DE SAEGER NICO
DE COSTER IANNIS
DE MUNTER TOM
BAECK STEVEN
STEYLEMANS PIETER
HAEGEMAN YARI
LASONDER FLORIS
CAULIER GREGORY
MERTENS JEROME
DE SMEDT NICK
SPLINGAER STIJN
SCHEERLINCK MICHIEL
DE PETSENAERE JASON
AVILLA FRANCO MAXIME
VAN MOER BART
JORDENS LAURENT
STEVERLINCK SIMON
BERGHMANS RUDI

768
793
4238
2368
2338
15846
4707
4540
4714
24840
24225
1016
1054
6260
5819
10736
7776
27044
15749
5721
1227
5542
2922
7819
14616
26936
10331
12121
12133
13035

BOBO
BOBO
LAMME GUICHE
CAFEBOONTJES
CAFEBOONTJES
SNIPERS
JEZUS EIK
JEZUS EIK
JEZUS EIK
SPORTINGBOYS
POTE AGE
SPARTA DEN BOS
SPARTA DEN BOS
DYNAMO WIJNDAAL
ZSV OVERIJSE
SIMCA BOYS
VAILLANT
EENDRACHT VILVOORDE
VISIE
STROPPEN
SAFIRA
ESSENBEEK
BOUWVRIENDEN
NEDERBOELARE
NICKYSPURTERS
VRAAGTEKEN
BORNEO
TREF
TREF
JB UNITED

VOOR 2 SPEELDAGEN
DE MEUTER DRIES
DE BEYS DYLAN
SWINNEN JOREN
SALAMONE SANDRO
ELSEN BENJAMIN
VAN TILT FREDERIC
WILLEMIJNS STEF
COUVREUR TOM
D'HAESE BJORN
VAN MOL STEVE
LORGE MICHAEL

2003
2386
4718
10510
15829
27522
5551
1555
9619
24029
13042

CRISTAL BOYS
CAFEBOONTJES
JEZUS EIK
HONDZOCHT
SNIPERS
DOGS UNITED
ESSENBEEK
LEMBEEK
POLDER
BRUSSELS UNITED
JB UNITED
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VOOR 3 SPEELDAGEN
SCHOONACKERS GEERT
VAN POPPEL MIKE
MICHIELS OLIVIER

15211
7729
24019

PEUTIE 94
VAILLANT
BRUSSELS UNITED

VOOR 4 SPEELDAGEN
DE MEY JONATHAN

27115

HOKE

VOOR 6 SPEELDAGEN
COENEN NICOLAS
PARRALO ALEX

15824
15814

SNIPERS
SNIPERS

LANGDURIGE SCHORSINGEN
HEYMANS PATRICK
VINDELINCX DEVID
DE PAUW RUDI
OLBRECHTS RONNY
CRAUWELS OLIVIER
ACHAK DURAGHLI HOUSSAM
MOYSES JEREMY
MIRAGLIA ANTONIO
TURCO ALESSANDRO
MANZELLA SABINO

24021
512
2067
8832
10522
18667
27413
18660
15844
15825

BRUSSELS UNITED - TOT 2/10/2016
BUIZINGEN - TOT 29/10/2016
CRISTAL BOYS TOT 31/10/2016
UNION SAINTOISE - TOT 4/11/2016
HONDZOCHT - TOT 4/12/2016
WEEK SPORT - TOT 1/01/2017
BLUE WOLF - TOT 1/01/2017
WEEK SPORT - TOT 15/01/2017
SNIPERS - TOT 1/03/2017
SNIPERS - TOT 1/12/2017

INTERFEDERALE CONVENTIE – STRAFUITWISSELINGEN
ABSSA
AHMEDOV Natmir °7/02/1984 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 9/05/16
VERCOUTER Manu °30/10/1991 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 9/05/16
MERCURI Guiseppe °5/07/1982 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 9/05/216
MC DONALD Scott °2/03/1964 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 9/05/16
GAUSE Carl °23/06/1972 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 9/05/16
LOPES Rafaël °22/11/1995 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 9/05/16
WARGNIES Jonathan °25/05/1986 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 9/05/16
POELMAN Jean-Michel °20/06/1963 geschrapt van de Bondslijst
REXHA Albion °16/06/1994 geschorst tot vrijwillig verschijnen
DELHEZ Didier °7/02/1976 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 23/05/16
DONGO Serge °7/03/1988 geschorst vanaf 23/05/16 tot 22/05/17
LOPRECTI °Antonio °17/07/1986 geschorst vanaf 23/05/16 tot 22/05/18
F.T.F.
KARAKA Erkan °26/05/1979 geschorst voor 1 jaar vanaf 6/06/2016
KALENDERWIJZIGINGEN
 Sparta den Bos A - Vaillant van 3/09/2016 zal aanvangen om 13u30
 Sparta den Bos B - De Sjoeters B van 3/09/2016 zal aanvangen om 15u
 Sparta den Bos V - Bierghes OM van 3/09/2016 zal aanvangen om 16u30
 Depot - VOK Jezus Eik A van 10/12/16 wordt gespeeld op 10/09/2016 om 15u
 Stroppen - Safira van 10/09/2016 wordt gespeeld op het terrein van Safira om 14u30
 VOK Jezus Eik B - Brussels United van 10/09/2016 wordt gespeeld op het terrein van ZSV
Overijse om 15u30
 Vraagteken - VOK Jezus Eik C van 10/12/2016 wordt gespeeld op 10/09/2016 om 15u
 Op 10/09/2016 wordt de wedstrijd Gareel V - Bobo V gespeeld om 13u30
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 Vraagteken - Flora Likert van 17/09/2016 zal aanvangen om 15u30
 Nickyspurters - De Sjoeters B van 17/09/2016 zal aanvangen om 17u
 Davidskornuiten - Lembeek 2016 A wordt gespeeld op 24/09/2016 (oorspronkelijke datum)
 Jungle Boys - Red Star Juniors 1640 van 14/01/2017 wordt gespeeld op 24/09/2016 om
15u30
 Los Muchachos - Red Star Juniors 1640 van 28/01/2017 wordt gespeeld op 8/10/2015 om
12u30
 Simcaboys - Dynamo Wijndaal van 15/10/2016 wordt verschoven naar 25/02/2017
 Sparta den Bos A - Simca Boys van 22/10/2016, deze speelddatum blijft behouden
 Hoke - Kasteeltje van 22/10/2016 wordt verschoven naar 25/02/2017 - 15u30
 Klein Leeuw - Red Star Juniors 1640 van 11/02/17 wordt gespeeld op 22/10/2016 om
14u30
 Bouwvrienden - Red Star Juniors 1640 van 4/03/2017 wordt gespeeld op 26/11/2016 om
15u
 Op 10/12/2016 wordt de wedstrijd Bobo V - Gareel V gespeeld om 15u30
 VOK Jezus Eik A - Depot van 10/09/2016 wordt verschoven naar 10/12/2016 om 14u
 VOK Jezus Eik C - Vraagteken van 10/09/2016 wordt verschoven naar 10/12/2016 om
15u30
 Red Star Juniors 1640 - Jungle Boys van 24/09/2016 wordt verschoven naar 14/01/2017
om 17u
 Red Star Juniors 1640 - Los Muchachos van 8/10/2016 wordt verschoven naar 28/01/2017
om 17u
 Red Star Juniors 1640 - Klein Leeuw van 22/10/2016 wordt gespeeld op 11/02/2017 om
17u
 Caféboontjes B - Vraagteken van 25/02/2017 zal aanvangen om 14u
 Red Star Juniors 1640 - Lembeek 2016 B van 25/02/2017 zal aanvangen om 17u
 Bobo B – Pote Agé Jette B van 25/02/17 zal aanvangen om 14u30
 Red Star Juniors 1640 - Bouwvrienden van 26/11/2016 wordt verschoven naar 4/03/2017
om 15u
KALENDERAANPASSINGEN (herhaling)
03/09/16
Hondzocht - V.O.K. Jezus Eik A
Sparta den Bos A – Vaillant
Eendracht - Dogs United FC
Sparta den Bos B - De Sjoeters B
Nickyspurters - V.O.K. Jezus Eik C
Porbenspo FC - V.O.K. Jezus Eik B
Sparta den Bos - OM. Bierghes
10/09/16

Depot – VOK Jezus Eik A
Stroppen – Safira
Patron FC - Opel Boys
Vraagteken – VOK Jezus Eik C
VOK Jezus Eik B – Brussels United
Gareel – Bobo
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verschoven naar 25/03/17
13u30
verschoven naar 25/02/17
13u30
verschoven naar 25/03/17
verschoven naar 25/03/17
13u30
15u (omgewisseld)
14u30 – terrein Safira
verschoven naar 25/02/17
15u (omgewisseld)
15u30 - Terrein ZSV Overijse
13u30

17/09/16

Nickyspurters – De Sjoeters B
Vraagteken – Flora Likert

17u
15u30

24/09/16

Dilbeek – Pichichi
Jungle Boys – Red Star Juniors 1640

verschoven naar 25/02/17
15u30 (omgewisseld)

01/10/16

Lokomotiv Centrum B - Visie

verschoven naar 25/02/17

08/10/2016 Caféboontjes A - Pote Agé Jette A
Eendracht Vilvoorde – Bleuken Langevelde A
Visie - Cecilia United
Los Muchachos – Red Star Juniors 1640
Caféboontjes B - Bleuken Langevelde B

verschoven naar 25/02/17
verschoven naar 1/04/17
verschoven naar 25/03/17
12u30 (omgewisseld)
verschoven naar 25/03/17

15/10/2016 Simca Boys - Dynamo Wijndaal

verschoven naar 25/02/17

22/10/2016 De Vissers - Caféboontjes A
Klein Leeuw - Red Star Juniors 1640
Flora Likert - Caféboontjes B
Hoke – Kasteeltje

verschoven naar 1/04/17
14u30 (omgewisseld)
verschoven naar 1/04/17
verschoven naar 25/02/17

FESTIVITEITEN

V.O.K. JEZUS EIK nodigt u uit op hun 36ste Omelettenkermis op vrijdag 2/09/16 vanaf 19u,
zaterdag 3/09/16 vanaf 17u30 en zondag 4/09/16 vanaf 11u30 tot 15u, in hun kantine L. Gunstraat
34 te Jezus Eik.

VK DE SJOETERS nodigen u uit in hun mosselrestaurant op vrijdag 16/09/16 vanaf 19u,
zaterdag 17/09/16 vanaf 19u en op zondag 18/09/16 vanaf 12u tot 13u30 in hun kantine,
Steenweg op Vilvoorde 32 te Opwijk.
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