Woordje van de Voorzitter
Op 12 augustus organiseerden wij de Algemene Vergadering van
ons Verbond.
Het was een geslaagde avond waarop een kleine 200 leden
aanwezig waren.
Het deed plezier vast te stellen dat zo vele vrijwilligers op een avond
in de week zo massaal kwamen opdagen. Het bewijst eens te meer
dat het liefhebbersvoetbal leeft en dat onze clubs geleid worden door
zeer gemotiveerde mensen.
Slechts een 4-tal clubs bleven afwezig en zij hadden ongelijk.
De voorbereidingen op de competitie lopen nu op volle toeren. Ik was aanwezig op enkele
oefenwedstrijden en dit weekend ga ik een kijkje nemen op het tornooi van Davidskornuiten in
Dworp waar toch een zestal ploegen uit ons Verbond actief deelnemen.
Het is een gelegenheid om te luisteren bij onze bestuursleden, spelers en scheidsrechters naar
war leeft in onze clubs, wat hun noden zijn, wat hun verwachtingen zijn en hoe wij, als Bestuur,
daarop kunnen inspelen.
Het is belangrijk dat wij, bestuursleden van de KAVVV-Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen, de pols
voelen van wat reilt en zeilt in onze clubs en hoe wij, naar de toekomst toe, ons Verbond en de
competitie nog beter kunnen organiseren.
Ik las in de kranten dat steeds meer kleine en lokale clubs, aangesloten bij de KBVB, waar ik
overigens het grootste respect voor heb, het steeds moeilijker en moeilijker krijgen om te
overleven o.a. om te weinig gebrevetteerde trainers, te weinig doorstroming, te weinig middelen,
en dus weinig hoopvolle toekomstdromen.
Ik stel me de vraag of niet vele van deze clubs zich niet beter zouden thuis voelen in het
liefhebbersverbond of toch veel van hun spelers die misschien beter zouden gedijen in het
liefhebbersvoetbal.
Ons Verbond KAVVV-VB/OV zal zijn inspanningen voortzetten om de kwaliteit van het aanbod te
verhogen.
Zoals u reeds kon vaststellen wordt ook onze website uitgebreid. Ons tijdschrift GOAL wordt vanaf
nu integraal bewaard op onze site zodat oude nummers steeds kunnen geraadpleegd worden.
Niet onbelangrijk als je na enkele maanden nog eens wil nakijken welke beslissing het
Onderzoekscomité juist had genomen. Een nieuwe pluim voor onze webmaster!
Volgende zaterdag 6 september start onze competitie dus valt alles terug in zijn normale plooi.
Om de 2 weken zullen het Bestuur en het Onderzoekscomité op maandagavond vergaderen in
Den Horinck in Zellik.
De volgende donderdagen houdt onze ondervoorzitter Roger Bogemans zijn zitdagen voor alle
clubs om alles te regelen ivm aansluitingen. De juiste gegevens hierrond vind je verder in deze
GOAL.
Aan allen, clubs, spelers, bestuursleden, trainers, afgevaardigden en onze scheidsrechters, wens
ik, in naam van ons Bestuur, een sportieve en een aangename competitie 2014-2015.
Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV

1

Geraardsbergen, 26 augustus 2014.

NR 2
OFFICIELE MEDEDELINGEN
K.A.V.V.V. nieuw emailadres secretariaat !!!!!!
Van Oycke Gaston kavvv.vog@telenet.be
Opgepast: vanaf 1/09/2014 is het oude mailadres niet meer te bereiken
AANVRAGEN KALENDERWIJZIGINGEN
Alle aanvragen ivm kalenderwijzigingen moeten aan de heer Meersman Rudi gebeuren op
het mailadres rudi.meersman55@gmail.com Gelieve hiervan ook een kopie te sturen naar
onze Voorzitter de heer Gryseels en ons secretariaat.

TOESPRAAK OP DE ALGEMENE VERGADERING KAVVV-VB-OV
12.8.2014 – ZAAL DEN HORINCK ZELLIK
Beste sportvrienden van de KAVVV-Vlaams-Brabant/Oost-Vlaanderen,
Graag wil ik vooreerst een hartelijk welkom heten aan onze nationale penningmeester
Eddy Elst en aan administratief coordinator Inge De Oliveira, als vertegenwoordigers van
het hoofdbestuur van de KAVVV.
Door hun aanwezigheid bewijzen zij eens te meer de betrokkenheid en de interesse van
het hoofdbestuur in de werking van het Verbond in Vlaams-Brabant en Oost)Vlaanderen.
Een hartelijk welkom ook aan onze 84 clubs uit deze 4 provincies voor hun deelname aan
deze Algemene Vergadering.
Inderdaad, 84 clubs schreven zich in voor het nieuwe seizoen 2014-2015 en dit met 100
ploegen.
Na het stoppen, om welke reden dan ook, van ploegen als Annasr, Kiwis B, Nickyspurters
A, Sportam, Hoogstraat, Brussels Veterans kunnen we 2 nieuwe ploegen verwelkomen nl.
Petit Saint Guidon en Blue Wolf.
We heten jullie van harte welkom.
Zoals jullie reeds hebben kunnen vaststellen hebben wij 8 reeksen opgesteld met 14
ploegen in eerste afdeling, 13 ploegen in de 2 tweede afdelingen en 12 ploegen in de 5
derde afdelingen.
Om iedereen tevreden te stellen en toch evenwichtige reeksen samen te stellen was het
een waar puzzelwerk maar uiteindelijk mogen we zeggen: missie geslaagd.
Ook het opstellen van de kalender was een huzarenstukje en na ellenlange vergaderingen,
na overleg met ABSSA en INTERBANKEN en rekening houdend met de KBVB zijn we er
toch in geslaagd een werkbare kalender op te stellen, en rekening te houden met alle
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vragen en wensen die ons werden gesteld met 1 vrije speeldag voor elke ploeg voor hun
eetfestijnen of andere festiviteiten.
Het doet mij plezier vast te stellen dat wij erin geslaagd zijn: er moet nog 1 datum gezocht
worden voor slechts 3 wedstrijden.
Ik moet onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck hartelijk danken dat hij zijn enorme kennis
en ervaring heeft willen ten dienst stellen van dit enorm puzzelwerk en eveneens mijn
grootste dank aan onze penningmeester Rudi Meersman, voor de definitieve opmaak en
redactie van deze kalender. Zonder hen zouden onze ongeveer 3000 leden, zich niet elke
zaterdag een sportief feest kunnen veroorloven. Graag vraag ik een applaus voor Gilbert
en Rudi.
Nog een kleine toelichting bij 3°afdeling E, de zogezegde veteranenreeks.
Zoals u kan vaststellen zijn er 7 echte veteranenploegen ingeschreven en werd deze reeks
aangevuld met 5 klassieke ploegen.
Op deze manier kunnen we elke ploeg 22 wedstrijden garanderen.
Er worden in deze reeks mogelijk 2 bekers uitgereikt.
Indien een klassieke ploeg kampioen speelt krijgt zij de kampioensbeker en stijgt naar
2°afdeling en krijgt de eerste veteranenploeg de kampioensbeker der veteranen uitgereikt.
Het principe van het onbeperkt wisselen onder de voorwaarden van artikel 46 bis wordt
uitgebreid naar alle ploegen van reeks E.
Het wordt anders te ingewikkeld voor de scheidsrechter en het geeft de klassieke ploegen
de mogelijkheid bepaalde spelers te sparen of anderen te laten proeven van de competitie.
U krijgt zo dadelijk het aantal kalenders dat u heeft gevraagd. Bijkomende exemplaren
kunnen verkregen worden aan 2,5 euro per stuk. U kunt dit rechtstreeks regelen aan de
kassa bij onze penningmeester Rudi Meersman.
Nu we het toch over financiën hebben, wens ik graag alle aanwezige clubs te herinneren
aan nog openstaande rekeningen. Deze clubs kregen enkele dagen geleden een rappel in
de bus voor de regeling ervan. Ook zij kunnen straks terecht voor onmiddellijke regeling bij
Rudi.
Graag sta ik nog even stil bij het afgelopen seizoenjaar 2013-2014.
Het was een bewogen seizoen. De gebeurtenissen in 1° afdeling liggen nog vers in het
geheugen en mogen niet herhaald worden. We zullen er alles aan doen wat in onze macht
ligt en het Onderzoekscomité zal zeer streng maar rechtvaardig oordelen.
Ik zou volgend jaar graag een waardige kampioen eren op onze kampioenenviering.
Ik heb het er in mijn Woordje van de Voorzitter van 5 mei uitvoerig over gehad: liever
kwaliteit dan kwantiteit!
Vechtersbazen, onsportief gedrag, misplaatste agressiviteit tegenover spelers en
scheidsrechters zullen niet getolereerd worden. Het liefhebbersvoetbal moet terug naar
zijn roots, waar sport, plezier, vriendschap en fair play de basis vormen voor een leuke
zaterdagnamiddag met de ploegmaats en waar rond het veld familie en vrienden zonder
angst voor incidenten, voor hun ploeg kunnen supporteren.
Om nog een laatste keer terug te komen op verleden seizoen en om u een idee te geven
van de enorme organisatie die daarrond gebeurt geef ik u hierbij enkele cijfers.
Jullie weten allemaal hoeveel werk onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke en Daisy
daar insteken. Er werden in het seizoen 2013-2014 niet minder dan 1145 wedstrijden
gespeeld. Hiervan werden er slechts 23 zonder scheidsrechter gespeeld.
Een welgemeend applaus voor Gaston. Ik mag stellen dat dit een prestatie van formaat is.
In deze 1145 wedstrijden werden 4.640 doelpunten gescoord en dat zijn er gemiddeld 4
per match.
De meeste doelpunten vielen in 2°afdeling B met 716 doelpunten waarvan kampioen New
DQS Fontaine er 88 voor zijn rekening nam. Tweede meeste doelpunten nl.696 vielen in
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3°afdeling B waar niet kampioen HOKE het meeste scoorde maar wel Simca Boys met 78
doelpunten. Derde meeste doelpunten vielen in 2°afdeling A met 666 doelpunten met
Pennaroya met 79 doelpunten,19 meer dan kampioen Cristal Boys.
In deze 1145 werden in totaal 2.382 gele kaarten en 140 directe rode kaarten getrokken,
dit is dan 2 gele kaarten per wedstrijd. 140 rode kaarten : dit wil zeggen 1 directe rode
kaart per 8 wedstrijden. Is dit veel of weinig: het is iets waar kan over gediscuteerd
worden. Graag zou ik hier volgend jaar willen aankondigen dat dit cijfer gedaald is. Het zou
een barometer zijn dat het agressieve voetbal minder gewelddadig wordt.
Alhoewel, als ik aan de beelden van het WK voetbal in Brazilië terugdenk met zijn
doodschoppen, elleboogstoten, tackles van vanachter of boven de enkel, bijten … en die
zelfs niet met een gele kaart werden bestraft, laat staan een rode, dan hou ik mijn hart
vast.
U krijgt straks de nieuwe officiële kalender.
Daarin staan naast alle gegevens van de clubs en de kalender voor het nieuwe seizoen
ook de regelementen. Met enkele wijzigingen aan het bestaande reglement.
Artikel 27 wordt uitgebreid in die zin dat elk terrein een neutrale zone moet hebben.
Indien clubs een gegronde reden hebben om niet aan de voorwaarden te voldoen moeten
zij een gemotiveerde aanvraag doen om een uitzondering te vragen.
Er zijn kleine wijzigingen aan de artikels 31, 34 en 58.
Artikel 63 wordt uitgebreid met de bepaling dat de uitslagen van de wedstrijden van een
ploeg die 3 maal forfait geeft en dus wordt uitgesloten, nietig worden verklaard.
In artikel 73 wordt gespecifiëerd dat ploegen die forfait geven of worden uitgesloten
beschouwd worden als dalers.
In de strafbepalingen worden eveneens enkele verduidelijkingen opgenomen o.m. dat,
Zoals in het reglement is voorgeschreven, het instellen van beroep moet ondertekend
worden door voorzitter of secretaris van de club en dat het instellen van beroep de
uitspraak van het Onderzoekscomité niet opschort.
Ik nodig iedereen uit deze reglementen nog een goed door te lezen.
Te vaak moeten wij vaststellen dat spelers en bestuursleden onze reglementen te weinig
kennen met alle gevolgen vandien.
De samenstelling van de verschillende comités vindt u in het nieuwe boekje.
Ons Bestuurscomité blijft ongewijzigd.
Roger Bogemans, ondervoorzitter, is verantwoordelijk voor de aansluitingen, de medische
goedkeuringen, transfers en verzekering. Zoals andere jaren zal hij zitting houden hier in
Den Horinck op elke donderdagavond van september. Meer informatie zult u tijdig
terugvinden op onze website en in ons informatieblad GOAL.
Gaston Van Oycke, algemeen secretaris, is verantwoordelijk voor het algemeen
secretariaat, opname van de uitslagen, aanduidingen van scheidsrechters en verwerking
van hun verslagen, opmaak van de fair-play beker Gilbert De Koninck,
het infoblad GOAL, aanvragen voor vriendschappelijke wedstrijden.
Daisy is onze webmaster .
Onze website, die een fantastisch werkinstrument is zoals blijkt uit de bezoekerscijfers,
wordt nog uitgebreid o.a. met een archivering van alle GOALs wat zeker nuttig is voor het
raadplegen van vroegere nummers en voor uitspraken van het Onderzoekscomité.
Rudi Meersman, penningmeester, houdt de betalingen bij, beheert de gele en rode
kaarten, boetes, en is verantwoordelijk voor de kalender en de wijzigingen eraan.
Philemon De Hauwere is bestuurslid en maakt ook deel uit van het Onderzoekscomité.
Jan De Troch is onze PR-man.
Onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck blijft betrokken bij onze afdeling dank zij zijn goede
raad en zijn enorme en jarenlange ervaring en het is ons een genoegen zijn naam te
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verbinden aan de fair-play bekers, zoals ik jullie reeds meedeelde op onze laatste
kampioenenviering.
Het Onderzoekscomité blijft een scharnierfunctie vervullen onder leiding van Gaston Van
Oycke, met secretaris Patrick Van Der Elst en de leden, Alfons Cooremans, Raymond
Wuestemberghs, Philemon De Hauwere en het nieuwe lid Jean Timmermans.
Beste sportvrienden, tot zover mijn inleiding en terugblik op het voorbije seizoen en onze
verwachtingen voor het nieuwe seizoen.
Ik geef nu graag het woord aan algemeen secretaris Gaston van Oycke voor het verdere
verloop van deze avond.
Graag dank ik de mensen die zich hier vanavond vrijwillig inzetten om deze Algemene
Vergadering goed te laten verlopen en vraag voor hen een daverend applaus.
Ik dank U

Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV-VB/OV

VERSLAG TOESPRAAK ALGEMEEN SECRETARIS VAN OYCKE GASTON
Na de toespraak van de voorzitter nam de algemeen secretaris Gaston Van Oycke het woord.
Hij prees het werk van de voorzitter in het voorbije seizoen want het is zeker geen sinecure om
een monument als Gilbert De Koninck te vervangen en dat zal hem zeker en vast lukken en dit
werd verzilverd met een oorverdovend applaus aan het adres van onze voorzitter Albert Gryseels.
Bedankt Albert
Hij was verheugd over de grote opkomst van voorzitters, secretarissen en bestuursleden van onze
84 ingeschreven clubs met 100 ploegen.
Spijtig genoeg moest hij ook melden dat , in laatste instantie, Celtic Halle alsnog forfait geeft.
Een gebrek aan spelers, en niettegenstaande vele inspanningen konden niet genoeg nieuwe
spelers gerekruteerd worden. Jammer, want Celtic Halle was jarenlang een trouwe club uit ons
Verbond.
Na de beschouwingen omtrent het voorbije seizoen stond de algemeen secretaris even stil bij het
nieuwe seizoen 2014-2015 waarvan de aftrap gegeven wordt op 6 september.
Gaston Van Oycke deed een stevige oproep aan alle secretarissen om de uitslagen en alle nodige
informatie onmiddellijk na de wedstrijd telefonisch door te geven zodat de uitslagen en de
rangschikking direct kunnen ingevuld en geraadpleegd worden op de website. Ook de
wedstrijdbladen dienen zo vlug mogelijk worden opgestuurd
Tevens deed hij een warme oproep naar alle clubs om nog een inspanning te doen om nieuwe
scheidsrechters te rekruteren.De gemiddelde leeftijd van ons scheidsrechtercorps bedraagt op dit
ogenblik ongeveer 54 jaar. De vergrijzing is dus een feit.
De algemeen secretaris vreest dat het aantal wedstrijden zonder scheidsrechter, verleden seizoen
23 en het seizoen daarvoor 7, verder zal stijgen, als er niet snel nieuwe scheidsrechters gevonden
worden.
Hij wijst er nogmaals op dat een wedstrijd waarop geen scheidsrechter aanwezig is, moet
gespeeld worden, en dat de thuisploeg verplicht een scheidsrechter moet aanduiden, of ze
verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers zoals voorzien in artikel 31.
Tenslotte geeft de algemeen secretaris toelichting bij de werkwijze van deze Algemene
Vergadering waarbij de aanwezige clubs, in alfabetische volgorde, worden opgeroepen om, op het
podium hun documenten, scheidsrechterbladen, de bestelde officiële kalenders 20145-2015,
aansluitingskaarten…af te halen waarbij dadelijk kan afgerekend worden bij de penningmeester.
Hij dankt iedereen voor het vlot verloop en wenst alle aangesloten clubs een succesvol en sportief
seizoen 2014-2015.
Vier clubs waren afwezig Beezewaa, Snipers, Sporting Corner en Tervuren Rangers die zich
verontschuldigde. Art 8 van de voetbalreglementen zal worden toegepast.
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AANSLUITING SPELERS
De heer Bogemans zal op de volgende dagen aanwezig zijn in ons lokaal Den Horinck,
Noorderlaan te Zellik en dit vanaf 20u tot 22u, donderdag 4/9, 18/9 en 25/9/14.
ONDERZOEKSCOMITE
Het 1ste Onderzoekscomité van dit seizoen is voorzien op maandag 22/09/2014 om 19u, in ons
lokaal Den Horinck, Noorderlaan 20 te Zellik
ALGEMENE FORFAIT
Beezewaa en Celtic Halle geven forfait voor het seizoen 2014-2015, wegens gebrek aan spelers.
Door het laattijdig forfait van bovenvermelde ploegen, de kalender was reeds samengesteld en
gepubliceerd, konden wij niet meer overgaan tot een herschikking van de reeksen om de ploegen
voldoende wedstrijden te geven en dit betreuren wij ten zeerste.
Voor het volgende seizoen zullen wij waarschijnlijk opteren voor 1 reeks minder en 14 ploegen per
reeks in 3de afdeling.
SYNTHETISCHE TERREINEN
Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
•Black en Blues
•Blue Wolf
•Brussels United
•Cecilia United
•Cite
•De Lantaarn Zuun
•Dynamo Wijndaal
•Eendracht

•Eendracht Vilvoorde
•In Onzen Tijd
•JB United
•Legia A
•New DQS Fontaine
•Penarroya
•Petit St Guidon
•Pichichi

•Polonia
•Pote Agé Jette
•Snipers
•Sporting Boys
•Staff team
•Tervuren Rangers
•Tref
*Week Sport

De wedstrijden van FC Borneo worden vanaf eind september gespeeld op een synthetisch terrein
De thuiswedstrijden van VK Dilbeek en Kasteeltje kunnen doorgaan op zowel een synthetisch
terrein als op grasveld, de tegenstrever moet het gepaste schoeisel meebrengen voor beide types
veld.
TERREINVERANDERINGEN
DE LEEUWERIK: Sporthal Vogelenzang, Dworpsestraat 147, 1651 Dworp
DE VISSERS: Sporthal Kerkeveld, Schoolstraat 46, 1650 Beersel, kleedkamers achteraan de
sporthal
LAMME GUICHE: Kruisveld, E. Ysayestraat, 1500 Halle
NEDERBOELARE: KSV Geraardsbergen, Molendreef 38, 9500 Geraardsbergen
NICKYSPURTERS: Sportcomplex Groot-Bijgaarden, Bosstraat, 1702 Groot-Bijgaarden
NOORDERLICHT: Sporthal Kerkeveld, Schoolstraat 46, 1650 Beersel, kleedkamers achteraan de
sporthal
ONS HUIS: Sportstadion Drie Fonteinen, Terrein C, Brusselsesteenweg 73, 1800 Vilvoorde
POLDER: KVR Overboelare, Kortelakestraat 24, 9500 Geraardsbergen
SPORTING CORNER: FC Ruisbroek, Fabriekstraat, 1601 Ruisbroek
’ t GAREEL:FC Ruisbr oek, Fabriekstraat, 1601 Ruisbroek
UNION SAINTOISE: Patersweide, Heldenstraat, Lembeek
V.P.R.L.W.: Sportstadion Drie Fonteinen, Terrein C, Brusselsesteenweg 73, 1800 Vilvoorde
YOUNG BOYS : FCE Moerbeke, Zikastraat, 9500 Geraardsbergen
MET EEN PC, TABLET OF SMARTPHONE KAN MEN DE BESTEMMING VINDEN VIA ONZE
WEBSITE, GA NAAR SPEELDAGEN, KLIK OP DE PLOEG EN VIA GOOGLE MAPS KUNNEN
ALLE TERREINEN GEVONDEN WORDEN.
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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

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 te laat: 5 minpunten
Wedstrijdbladen te laat : 5 minpunten
Verzekeringslijst te laat: 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 hun trofee niet 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 behandelt worden
Na de heen ronde wordt een rangschikking medegedeeld via het infoblad.en de website
VETERANENREEKS
1) Deze bestaat uit 7 ploegen plus 5 niet veteranenploegen
2) Bij de 7 veteranenploegen dient er gestart te worden met minstens 6 spelers 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.
In geval van overtredingen van punten 2 en 3 wordt de forfaitscore toegepast
In deze reeks wordt dit jaar, bij wijze van proef, volgend systeem toegepast. Op het
scheidsrechtersblad 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 in geval van blessure. De wissels gebeuren tijdens een stilstaand van het spel
en aan de middellijn. De ploegafgevaardigde vraagt hiervoor de toelating aan de scheidsrechter.
In deze reeks worden mogelijk 2 bekers uitgereikt nl een beker voor de kampioen en indien deze
een klassieke ploeg is wordt aan de eerste veteranenploeg ook een kampioenbeker uitgereikt.
De klassieke ploeg die kampioen speelt gaat over naar 2de afdeling
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KALENDERWIJZIGINGEN














Young Boys – Jungle Boys van 13//09/14 zal aanvangen om 15u15
De Leeuwerik – Essenbeek A van 11/10/14 zal aanvangen om 13u
Young Boys – Bouwvrienden van 11/10/14 zal aanvangen om13u
Young Boys – Congo van 25/10/14 zal aanvangen om 15u15
Stroppen – Eendracht van 8/11/14 wordt gespeeld op dinsdag 11/11/14 om 15u
Polder – Young Boys van 7/03/15 wordt gespeeld op 22/11/14 om 15u
Lembeek – Bouwvrienden van 29/11/14 zal aanvangen om 13u30
Young Boys – Pallieterken van 6/12/14 zal aanvangen om 12u45
Caféboontjes B – Sparta den Bos B van 13/12/14 zal aanvangen om 13u30
Caféboontjes A – Sparta den Bos A van 13/12/14 zal aanvangen om 15u
Lembeek – Congo van 6/9/14 wordt verplaatst naar 3/01/15 i.pl.v. 20/12/14 aanvang 13u30
Lembeek – Pallieterken van 31/01/15 wordt verplaatst naar 28/02/15 aanvang om 14u
Young Boys – Polder van 22/11/14 wordt verschoven naar 7/03/15 om 14u

KALENDERWIJZIGINGEN (herhalingen)
06/09/14

13/09/14
20/09/14

27/09/14

04/10/143
11/10/14

18/10/14
25/10/14

SPORTINGBOYS A - V.O.K. JEZUS EIK A
LEMBEEK - CONGO
IN ONZEN TIJD - V.O.K. JEZUS EIK B
SPORTINGBOYS B - V.O.K. JEZUS EIK C
YOUNG BOYS - JUNGLE BOYS
KRAK BOYS - DE SJOETERS A
HOKE - DYNAMO WIJNDAAL
NEDERBOELARE - PALLIETERKEN
LOKOMOTIV CENTRUM B – HOKE
PEUTIE 94 - CECILIA UNITED
SAFIRA – DAVIDSKORNUITEN
DE LEEUWERIK - UNION SAINTOISE
VRAAGTEKEN - SPORTING CORNER
SICCARD BOYS – NICKYSPURTERS
CRISTAL BOYS B – LIKERT
LAMME GUICHE - SPORTINGBOYS A
BLEUKEN - KRAK BOYS
DE LEEUWERIK - NISSAN ESSENBEEK A
YOUNG BOYS - BOUWVRIENDEN
BLUE WOLF - EENDRACHT VILVOORDE
OM. BIERGHES VET. - GAREEL VET
VAILLANT - CAFEBOONTJES A
PICHICHI - UNION SAINTOISE
YOUNG BOYS - CONGO
LIKERT - CAFEBOONTJES B

verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 3/01/15 13u30
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
15u15
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
latere datum
verschoven naar 4/04/15
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 11/11/14
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 04/04/15
verschoven naar 11/11/14
verschoven naar 04/04/15
13u
13u
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
verschoven naar 20/12/14
15u15
verschoven naar 20/12/14

FESTIVITEITEN
VOK JEZUS EIK nodigt uit op hun Omelettenkermis op vrijdag 5/09/2014 vanaf 19u, zaterdag
6/09/2014 vanaf 17u30 tot 22u en op zondag 7/09/2014 vanaf 11u30 tot 15u, in het lokaal VOK,
L. Gunststraat te Jezus Eik
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