Woordje van de Voorzitter
Ik wil dit “woordje” beginnen met een eerbetoon aan Tony
Martens, medestichter en gewezen voorzitter van KAVVV, de
voorloper van onze huidige fusiefederatie KAVVV&FEDES.
Tony Martens is, zeker bij onze oudere bestuursleden, een naam
als een klok.
Zelf kwam hij uit het liefhebberstennis, hij was ook jarenlang
voorzitter van de afdeling tennis in onze federatie, maar hij was
ook algemeen voorzitter van onze federatie.
Tony Martens is verleden maandag, op de gezegende leeftijd van
90 jaar, overleden.
Hij was algemeen voorzitter toen onze afdeling werd geleid door onze ere-voorzitter Gilbert De
Koninck met wie hij een diepe vriendschap deelde en dat vertaalde zich ook in een grote
interesse in onze voetbalafdeling Vlaams-Brabant/Oost Vlaanderen.
Ook ikzelf had een goede verstandhouding met hem, met diep respect voor zijn inzichten en
verwezenlijkingen. Hij was, zoals men dat ouderwets beschrijft, een man van stand, stijlvol en
minzaam in de omgang, intelligent en zeer betrokken bij het faire en leuke sporten onder
vrienden, de echte basisidee in onze federatie en in onze voetbalafdeling.
Misschien klinken deze kwaliteiten inderdaad wat ouderwets in onze steeds drukkere en
egoistischere maatschappij, maar hij stond voor een overtuiging die hij op alle niveaus met
vuur en overtuigingskracht verdedigde.
We verliezen een vriend en een grote meneer.
Onze gedachten gaan ook uit naar zijn lieve weduwe Lisette, zijn nog steeds actieve en
sportieve echtgenote, zijn steeds aanwezige rots in de branding.
Te weinig wordt stilgestaan bij de verdiensten van de pioniers van de recreatieve
sportbeoefening en de echte amateursporter.
Tony Martens was een van die pioniers in Vlaanderen en in het Antwerpse in het bijzonder.
Moge hij rusten in vrede.
Deze GOAL sluit de voorbereidingsperiode van het nieuwe seizoen 2019-2020 af.
De aftrap wordt gegeven op zaterdag 7 september, de eerste wedstrijd om 13h, de laatste om
17h.
Vergeet a.u.b. niet de uitslagen tijdig door te bellen en de scheidsrechterbladen, met
PRIORzegel, op te sturen naar onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke.
Ons bestuur wenst iedereen een leuke, faire, sportieve en succesvolle competitie toe.
Onze bestuursleden, op alle niveaus, zowel op verbonds- als op clubniveau, hebben de
laatste maanden hard gewerkt om jullie, voetballers en sympathisanten, een goed
georganiseerde competitie te garanderen. Waarvoor onze dank.
Verder in deze GOAL vindt u ook een overzicht van de nieuwste reglementswijzigingen die
door FIFA werden goedgekeurd en die door de KBVB, en dus ook door ons, zullen worden
toegepast in de nieuwe competitie.

Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV
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Geraardsbergen, 27 augustus 2019.

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, met PRIORZEGEL, moeten onmiddellijk
na de wedstrijd opgestuurd worden naar secretaris Van Oycke Gaston, Oude Steenweg 108
te 9500 Geraardsbergen.
AANSLUITING SPELERS
De jaarlijkse zittingen van ondervoorzitter Roger Bogemans ivm de aansluitingen zullen
plaatsvinden in Den Horinck te Zellik op volgende donderdagavonden 29/8, 5/09, 12/09, 19/09
en 26/09 telkens vanaf 20u.
KALENDER SEIZOEN 2019-2020
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.
SYNTHETISCHE TERREINEN.
Borneo
Eendracht Vilvoorde
Poreistampers
Bouwvrienden
In Onzen Tijd
Pote Agé Jette
Cecilia United
Opelboys
Staffteam
Cite
Penarroya
Tervuren Rangers
Depot
Petit St Guidon
Tref
Dogs United
Peutie 94
Week Sport
Dynamo Wijndaal
Pichichi
Zuun United
Opgepast: Bobo en JB United kunnen zowel op een grasterrein of synthetisch terrein spelen,
gelieve voor beide aangepast schoeisel te voorzien.
BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE CLUBS - AANSLUITING LEDEN EN SPELERS.
Door de nieuwe reglementen is het doorgeven van het rijksregisternummer van de
aangesloten leden verplicht. Gelieve het nummer in te vullen op de aansluitingskaart.
Bij het ontbreken hiervan worden de aansluitingskaarten teruggestuurd naar betrokken
clubs.
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Toespraak van Albert Gryseels, voorzitter KAVVV&FEDES voetbal VB/OV op de AV 7.8.2019

Beste sportvrienden,
Graag heet ik iedereen, die hier vanavond aanwezig is, van harte welkom op de 61 ste
Algemene Vergadering van ons Verbond.
Hiermee geven we het startschot voor het nieuwe seizoen 2019-2020.
Jullie vertegenwoordigen 95 voetbalploegen en 10 zaalvoetbalploegen, ongeveer evenveel als
verleden seizoen.
Er verdwenen enkele ploegen. Meestal als gevolg van een zwakke structuur, een slecht
management of een gebrekkige recrutering.
We verwelkomen in totaal 7 nieuwe ploegen.
4 bij onze voetbalafdeling en 3 bij onze zaalvoetballers.
In het voetbal heet de nieuwe club FC BOUSAH uit St Pieters Leeuw. De Vissers,’t
Vraagteken en de Dogs United starten een 2de ploeg op, in het geval van de Dogs een
veteranenploeg.
Nieuwkomers in de zaalvoetbalcompetitie zijn Sparta Castillo DB,FC Mix-Up en AS Boma.
We heten hen allen van harte welkom in de grote familie van vriendenclubs.
Dit betekent dat we 6 reeksen van 14 ploegen hebben en 1 veteranenreeks met 11 ploegen.
De ZLAZ competitie bevat een reeks van 10 ploegen die daar bovenop nog een
bekercompetitie afwerken.
Rudi Meersman heeft weer een krachttoer uitgehaald en een evenwichtige kalender
samengesteld.
Toch zijn er, door enkele specifieke omstandigheden nog vraagtekens en zijn er een 5-tal
wedstrijden die nog moeten worden ingepast. Rudi is echter in permanent overleg met de
betrokken ploegen om een oplossing te vinden. Op een totaal van 1202 wedstrijden is dat
minimaal. Bedankt Rudi en graag een applaus voor hem.
Vandaag worden de kalenders ter beschikking gesteld.
Kijk het allemaal nog eens na en moesten er problemen zijn, contacteer Rudi,liefst schriftelijk
of per mail.
Weet echter dat er richtlijnen zijn waaraan we ons, behalve bij heirkracht, zeer strikt houden.
Bv: iedere ploeg heeft recht op 1 (geen 2) vrije speeldag, een tekort aan spelers wordt niet
aanvaard om uit te stellen enz…
In het kalenderboekje ook het reglement.
De belangrijkste wijziging vindt u in artikel 46 bis.
Zoals vorig seizoen het systeem van onbeperkt wisselen van de 15 spelers op het
wedstrijdblad werd uitgebreid naar alle reeksen van 3de afdeling wordt deze regel vanaf
september 2019 uitgebreid naar 2de afdeling.
Na evaluatie besloot het Bestuur deze regel ook toe te passen in 2 de.
Deze maatregel zal ook in 2de afdeling een meerwaarde betekenen. Alle bankzitters worden in
het spel betrokken, trainers kunnen gemakkelijk een speler laten rusten of bekoelen, de
fysieke belasting wordt beter gespreid…
Tevens is de toepassing van deze maatregel van kracht gedurende de volledige wedstrijd. De
10-minutenregel wordt dus afgeschaft. Uiteindelijk bleek die regel niet echt relevant en kan hij
dus maar beter geschrapt worden.
Ik doe een oproep naar alle clubs om de fair-play regels te respecteren.
Het Onderzoekscomité onder voorzitterschap van Gaston Van Oycke met secretaris Patrick
Vander Elst en de leden Jean Timmermans, Raymond Wuestenberghs, Frans Schoonjans,
Jan De Troch en het nieuwe lid Michael Goedgezelschap zal streng maar rechtvaardig
oordelen.
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Vorig seizoen waren er bijna geen wedstrijden zonder scheidsrechter en daarvoor kan ik enkel
maar Gaston Van Oycke gelukwensen naast zijn kolossale werk, samen met zijn echtgenote
Daisy Bogo op het algemeen secretariaat de opnames van de uitslagen, aanduiden van de
referees, verwerking van de uitslagen, opmaak van de fairplay, GOAL, aanvragen voor
vriendschappelijke wedstrijden en tornooien. Daisy is verantwoordelijk voor de website, een
van de pijlers van onze organisatie.
Dank aan Gaston en Daisy.
Het dagelijks bestuur wordt verder gevormd met ondervoorzitter Roger Bogemans, binnenkort
weer beschikbaar voor aansluitingen en afschrijvingen, nl.
elke donderdagavond van september hier in het cafetaria van Den Horinck, en met
bestuursleden Jean Timmermans en Philemon De Hauwere.
Onze penningmeester Rudi Meersman vernoemde ik al.
Graag wil ik, als afsluiter van mijn toespraak, nog een nieuwtje meegeven voor de toekomst: in
het seizoen 2020-2021 zullen alle aansluitingen, wedstrijdbladen verwerking van de uitslagen,
gele en rode kaarten elektronisch gebeuren. Er werd een speciale App voor jullie smartphone
ontwikkeld om dit te realiseren.
We zijn volop bezig met de voorbereiding er van.
We houden jullie op de hoogte en zullen hiertoe de nodige vergaderingen en infosessies
organiseren met jullie verantwoordelijken.
Mijn bijzondere dank aan alle vrijwilligers en medewerkers die hier vanavond deze Algemene
Vergadering in goede banen leiden: de dames voor en achter de toog, de scheidsrechters en
bestuursleden in de zaal en aan de ontvangst. Dank.

Volgende Goal voorzien op 16/09/2019.
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.
4

BELANGRIJKE MEDEDELING IVM REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Naar aanleiding van een aantal reglementswijzigingen, beslist door de
voetbalreglementencommissie FIFA, die van kracht worden in de KBVB, en dus worden
overgenomen door ons Verbond KAVVV&FEDES voetbal VB/OV, hierbij een overzicht van de
voornaamste wijzigingen, van kracht vanaf het seizoen 2019-2020.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Gekleurde shirts of met een patroon mogen onder truitjes gedragen worden
als ze overeenkomen met de mouwen van de truitjes.
Pauzes: er komt een verschil tussen drinkpauzes (max.1 min.) en cooling
breaks (90 sec tot 3 min.)
Een staflid dat zich misdraagt krijgt een gele of een rode kaart. Als deze niet
herkend kan worden gaat de kaart naar de coach die op dat moment in de
technische zone was.
Het team dat de toss wint mag nu kiezen naar welk doel het speelt of de aftrap
geeft.
Wissels: Spelers die worden gewisseld moeten het veld via de kortste weg
verlaten, dus richting de dichtstbijzijnde zij-of achterlijn.
Strafschoppen: een doelman hoeft voortaan maar met 1 voet op de doellijn te
staan en niet met beide voeten.
Handsbal:
▪ In de volgende situaties wordt een VRIJE TRAP gegeven als de bal een
arm of
hand heeft beroerd, ook al was het onbedoeld en was er sprake
van aangeschoten hands.
▪ Als de bal in doel gaat nadat die een arm of hand raakt.
▪ Als de bal een arm of hand raakt waarbij een lichaam onnatuurlijk groter
wordt gemaakt.
▪ Als er een bal een arm of hand raakt die zich boven de schouder bevindt,
tenzij de speler de bal controleerde en die daarna op de arm of hand
terechtkwam.
Vieringen: een gele kaart wordt gegeven aan een speler die op illegale wijze een
doelpunt viert (vb. door een shirt uit te doen) ook al wordt het doelpunt daarna
afgekeurd.
Vrije trappen: een speler van de aanvallende partij mag niet meer in de muur van
de tegenstander gaan staan en er moet een afstand van minstens 1 meter zijn
tussen muur en spelers van de andere ploeg. Indien dat niet het geval is wordt
een indirecte vrije trap toegekend. Bij een vrije trap in de eigen zestien moet de
bal niet eerst buiten de zestien zijn alvorens het spel kan hervat worden.
Tegenstanders moeten wel buiten de zestien blijven bij de vrije trap. Hetzelfde
geldt voor doeltrappen.
Scheidsrechterballen:
▪ In de zestien gaat de bal naar de doelman.
▪ Buiten de zestien gaat de bal naar een speler van het team dat de bal het
laatst aanraakte.
▪ Alle andere spelers moeten minstens 4 meter afstand houden
▪ Een scheidsrechterbal wordt toegekend, wanneer door nadat de bal de
scheidsrechter raakt er een doelpunt valt, het balbezit van team verandert
of een veelbelovende aanval op gang komt.

AFWEZIG: VERPLICHTE ALGEMENE VERGADERING 7/08/2019.
FC Bousah, K Sp Tange, Klein Leeuw, Polder, Sportingboys en Tref. De boete van 50€ wordt
toegepast (art.8 van de KAVVV reglementen).
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MEDISCHE FICHEN.
In samenspraak met de verzekeringsmaatschappij Ethias en het Hoofdbestuur KAVVV werd
beslist om vanaf heden, bij aansluiting van een nieuw lid, geen medische fiche meer vereist is.
ART.46bis
In alle reeksen van tweede en derde afdeling, ook de veteranenreeks, wordt volgend systeem
toegepast. Op het scheidsrechtersblad mogen 15 spelers ingeschreven worden. De 11 spelers
op het veld mogen onbeperkt gewisseld worden. De wissels gebeuren tijdens een stilstand
van het spel en aan de middenlijn. De ploegafgevaardigde vraagt hiervoor de toelating aan de
scheidrechter.

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 10 ploegen + Vraagteken B als niet-veteranenploeg.
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.
De wissels gebeuren tijdens een stilstand van het spel en aan de middenlijn de afgevaardigde
vraagt hiervoor de toelating van de scheidsrechter.
6) Indien erop het scheidsrechtersblad meer dan 4 spelers zijn ingeschreven van minder dan
35 jaar, moeten al deze spelers met een armband spelen. Deze armband moet van een
opvallende kleur zijn en voldoende contrasteren met de kleur van de trui.
ADRESWIJZIGING
Secretaris Sporting Corner: Vissers Michaël, Dorpsstraat 20, 9420 Erpe-Mere
KLEUREN UITRUSTING
FLORA LIKERT: trui – zwart/grijs
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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
VERGOEDINGEN SCHEIDSRECHTERS
Scheidsrechter (30 €)
Lijnrechter (30 €)
Bij afgelasting (15 €)
Gelegenheidsscheidsrechter (15 €)
Bij afgelasting door gelegenheidsscheidsrechter geen vergoeding
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.

TERREINVERANDERINGEN.
DEPOT: Zuun, Basteleustraat – tussen nr.45-47, St Pieters Leeuw.
JB UNITED: Vogelzangcomplex, Vogelzangstraat 130, Anderlecht.
NICKYSPURTERS: BOKA St Martinus, Neerstraat 6-8, Dilbeek
PETIT ST GUIDON: Vogelzangcomplex, Vogelzangstraat 130, Anderlecht
SPORTINGBOYS: Domein Huizingen, H. Torleylaan 100, Beersel (ingang domein).
TERVUREN RANGERS/ Duisburg? Schonenboomstraat 13, Tervuren

SCHORSING GELE EN RODE KAARTEN VANAF 7/09/2019 (herhaling).

Geschorst voor 1 speeldag
BOGEMANS Kenneth - 2066 - Cristal Boys
COPPENS Koen - 17704 - Penarroya
TABORA CANDELO Valentino - 17724 - Penarroya
DONYE Cedric - 27533 - Dogs United
DE BRUYN Melvin - 27507 - Dogs United
VAN RANSBEECK Frank - 3189 - De Sjoeters
BENBIRAR Samir - 3139 - De Sjoeters
SIPS Koen - 774 - Bobo
HOEBEECK Lemty - 2337 - Cafeboontjes
DARDI Adil - 24201 - Pote Age Jette
WAUTERS Tim - 11550 - De Vissers
DE RIDDER Pascal - 1065 - Sparta den Bos
QUERINO Fabio - 10528 - Hondzocht
GENBRUGGE Lieven - 6329 - Bleuken Langevelde
VAN HOLSBEECK Davy - 6314 - Bleuken Langevelde
VAN DE VOORDE Bert - 6304 - Bleuken Langevelde
VERLINDEN Thomas - 26012 - Pichichi
COUVREUR Stef - 1537 - Lembeek
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PEETERS Raf - 14517 - Nickyspurters
D'HAEMER Michiel - 14303 - Jungle Boys
STEVELINCK Simon - 12133 - Tref
BEN SAUAI Waidi - 4506 - Opel Boys
DE BEYS Dylan - 27102 - Hoke
DEGRYSE Frederik - 10308 - Borneo
WATELET Jerome - 27841 - K SP Tange
TEXEIRO MONTERO Christophe - 27707 – Porbenspo

Geschorst voor 2 speeldagen
ROEKELOOS Sebastien - 27511 - Dogs United
REYGAERTS Bjorn - 2331 - Cafeboontjes
VEKEMAN Yoran - 6383 - Bleuken Langevelde
WIJVERKENS Arno - 1327 - Davidskornuiten
NEUTS Jonathan - 508 - Buizingen
VAN DEN BRANDE Ringo - 9611 - Polder
DURANG Aron - 23977 - SKO Vollezele
DRAGON Jens - 4519 - Opel Boys

Geschorst voor 3 speeldagen
HOQUET Laurent - 10523 - Hondzocht

Geschorst voor 4 speelagen
PAUWELS Jente - 2020 - Cristal Boys
STEENNOT Marc - 27521 - Dogs United
WYNENDAELE Kevin - 2316 - Cafeboontjes

Geschorst voor 8 speeldagen
LUCAS Victor - 27525 - Dogs United

Geschorst voor 10 speeldagen
EL FAKIRI Hakim - 5513 - Essenbeek

Geschorst voor 12 speeldagen
CHIODO Nicolas - 10540 - Hondzocht

Langdurige schorsingen
DECAT Diedrik - 2915 - Bouwvrienden – tot 12/10/2019
LUCAS Jordan - 27518 - Dogs United - tot 14/11/2019
PRUDHOMME Steven - 28029 - Los Muchachos - tot 16-02-2020
DE PETTER Samuel - 27668 - Flora Likert - tot 2-11-2020
DE SMEDT Steven - 4208 - Lamme Guiche - tot 18/01/2021

Levenslange schorsingen / 3 jaar
ENNIYA Said - 18614 - Week Sport - tot 4/11/2019
AL MOUSSAOUI HAMZA – 18611 - WEEK SPORT - tot 9-12-2019
INTERFEDERALE CONVENTIE – STRAFUITWISSELINGEN.
ABSSA
DACONCEICAO Jesus Bruno °27/09/1988, geschorst vanaf 1/04/19 tot 31/12/19.
EL OTMANI Mohamed °26/06/1986, geschorst vanaf 15/04/19 tot 14/09/21.
MEYSMANS Anthony °16/06/1989, geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 23/04/19.
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KALENDERWIJZIGINGEN.
• Dilbeek - De Leeuwerik van 14/09 wordt verschoven naar 21/12/19 om 16u30.
• Dynamo Wijndaal – Cafeboontjes B van 21/09/2019 wordt verschoven naar
14/12/2019 om 16u15.
• Vaillant – Dynamo Wijndaal wordt gespeeld op 26/10/2019 om 15u (omgewisseld).
• Penarroya – Red Ster Juniors van 2/11/2019 wordt gespeeld op een later te bepalen
datum.
• Duvelshoek – Dynamo Wijndaal wordt gespeeld op 2/11/2019 om 15u (omgewisseld).
• Sportingboys – Bouwvrienden wordt gespeeld op 21/11/19 om 15u30.
• Ons Huis – K Sp Tange van 2/11/2019 wordt verschoven naar 21/12/19 om 16u30.
• Siccard Boys – Dynamo Wijndaal wordt gespeeld op 16/11/2019 om 15u
(omgewisseld).
• Caféboontjes A – Depot van 21/12/19 wordt gespeeld om 14u.
• Dynamo Wijndaal – Duvelshoek wordt gespeeld op 15/02/20 om 16u15 (omgewisseld).
• Dynamo Wijndaal – Vaillant wordt gespeeld op 29/02/20 om 16u15 (omgewisseld).
• Dynamo Wijndaal – Siccard Boys wordt gespeeld op 14/03/20 om 16u15
(omgewisseld).
KALENDERAANPASSING (herhaling). 07/09/2019

2a SICCARD BOYS – NICKYSPURTERS

verschoven naar 14/12/19

14/09/2019

2a PEUTIE 94 - DYNAMO WIJNDAAL
Vet FC CRISTAL BOYS - WEEK SPORT

later te bepalen datum
14u

21/09/2019

2a FC CITE - SICCARD BOYS
verschoven naar 21/12/19
2a FC CAFEBOONTJES B - DYNAMO WIJNDAAL verschoven naar 14/12/19

28/09/2019 Vet DOGS UNITED - SPORTING CORNER

verschoven naar 21/12/19

05/10/2019 2a POREISTAMPERS - LOKOMOTIV CENTR.B
SC DUVELSHOEK - SV TIJL
3a FC NEDERBOELARE - VK POLDER
FC F.D.C. - JUNGLE BOYS
FC F.D.C. - FC NEDERBOELARE

verschoven naar 14/12/19
verschoven naar 14/12/19
verschoven naar 21/12/19
verschoven naar 21/12/19
13u

12/10/2019

verschoven naar 21/12/19
verschoven naar 14/12/19
15u
later te bepalen datum
later te bepalen datum

1 VK DE VISSERS - V.O.K. JEZUS EIK A
DOGS UNITED A - RED STAR JUNIORS
VK DE VISSERS - RED STAR JUNIORS
3b FLORA LIKERT - V.O.K. JEZUS EIK C
3c FC CECILIA UNITED - V.O.K. JEZUS EIK B

FESTIVITEITEN
VOK JEZUS EIK nodigt u uit op hun 39ste Omelettenkermis, 11 Omeletmaaltijden met de
lekkerste ingrediënten en verrassende mixen.
Op vrijdag 30 augustus vanaf 19 u, zaterdag 31 augustus vanaf 17u30 en zondag 1
september tussen 11 u 45 en 15 u, bij VOK Jezus-Eik Louis Gunsstraat 36, 3090 Overijse
(Jezus-Eik).
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ZLAZ – NIEUWE KONTAKTGEGEVENS.
Mertens Alain - 0497 64 25 32
De Smedt Patrick - 0470 76 29 28
Email: zlazliga@gmail.com

ZLAZ KALENDER 2019-2020
9/09/2019 The Architects
La Familia
ZVC Palmboys
14/09/2019 AS Boma
FC Mix Up
16/09/2019 Real Asse
Niveau Nihil
Sparta Castilla DB
20/09/2019 ZVC Bunda Bar
ZVK Lloret Boys
23/09/2019 ZVC Palmboys
Real Asse
Niveau Nihil
28/09/2019 FC Mix Up
AS Boma
7/10/2019 The Architects
La Familia
ZVC Palmboys
11/10/2019 ZVC Bunda Bar
ZVK Lloret Boys
14/10/2019 La Familia
Sparta Castilla DB
The Architects
19/10/2019 AS Boma
FC Mix Up
21/10/2019 FC Mix Up
4/11/2019 The Architects
Niveau Nihil
ZVC Palmboys
8/11/2019 ZVC Bunda Bar

ZVK Lloret Boys
Sparta Castilla DB
Niveau Nihil
Real Asse
ZVC Bunda Bar
ZVC Palmboys
FC Mix Up
AS Boma
The Architects
La Familia
ZVC Bunda Bar
The Architects
ZVK Lloret Boys
Sparta Castilla DB
La Familia
Sparta Castilla DB
Real Asse
AS Boma
Niveau Nihil
FC Mix Up
ZVC Bunda Bar
Real Asse
Niveau Nihil
ZVK Lloret Boys
ZVC Palmboys
ZVC Bunda Bar
FC Mix Up
La Familia
Sparta Castilla DB
AS Boma

20:00
21:00
2200
20:00
21:00
20:00
21:00
22:00
21:00
22:00
20:00
21:00
22:00
20:00
21:00
20:00
21:00
22:00
21:00
22:00
20:00
21:00
22:00
20:00
21:00
20:00
21:00
22:00
21:00
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ZVK Lloret Boys
18/11/2019 La Familia
Sparta Castilla DB
Real Asse
22/11/2019 ZVK Lloret Boys
AS Boma
25/11/2019 Real Asse
The Architects
Sparta Castilla DB
30/11/2019 FC Mix Up
AS Boma
2/12/2019 ZVC Palmboys
Niveau Nihil
La Familia
6/12/2019 ZVC Bunda Bar
FC Mix Up

Real Asse
ZVC Palmboys
Niveau Nihil
FC Mix Up
ZVC Bunda Bar
The Architects
ZVC Bunda Bar
ZVC Palmboys
ZVK Lloret Boys
La Familia
Niveau Nihil
ZVK Lloret Boys
Real Asse
The Architects
Sparta Castilla DB
AS Boma

22:00
20:00
21:00
22:00
21:00
22:00
20:00
21:00
22:00
20:00
21:00
20:00
21:00
22:00
21:00
22:00

ZLAZ – BEKERWEDSTRIJDEN.
30/09/2019 Sparta Castilla DB
Niveau Nihil
Real Asse
4/10/2019 AS Boma
ZVK Lloret Boys

The Architects
FC Mix Up
ZVC Palmboys
La Familia
ZVC Bunda Bar

20:00
21:00
22:00
21:00
22:00
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