Woordje van de Voorzitter
De vakantie die inging op de kampioenenviering loopt op zijn laatste
voetbalbenen en hopelijk heeft iedereen er ten volle kunnen van
genieten om uitgerust en fit aan de nieuwe competitie beginnen.
Vele clubs zijn reeds met de trainingen begonnen of starten een
dezer dagen.
Het belooft een open en dus spannend kampioenschap te worden,
zeker in eerste afdeling. Polonia stapte over naar de KBVB,
JB United stopte met zijn eerste ploeg, Sporting Boys onderging een grondige facelift en met
sterke nieuwkomers als Hondzocht en de Caféboontjes en de gevestigde waarden kijk ik nu al uit
naar het competitiebegin. Voor het eerst in jaren zijn er zeker een zes-tal ploegen kandidaat voor
de titel en voor een boeiende competitie.
We begroeten ook enkele nieuwkomers in ons Verbond: Lembeek B, Buizingen B, Bleuken –
Langeveld B, Dogs United, FC Vila Pouca en de veteranenploegen Sporting Corner vet en
Flora vet.
We starten met 99 ploegen en dus 14 ploegen in eerste, 13 ploegen in de 2 reeksen van tweede
en 12 ploegen in 4 reeksen in derde afdeling. In de 5 de reeks, de veteranenreeks, starten we met
11 ploegen maar om bijkomende wedstrijden te creëren wordt er een aparte beker georganiseerd
door de bye-ploegen tegen mekaar te laten spelen en door uitschakeling te komen tot kwart- en
halve finales en een finale. Dit betekent minstens 2 wedstrijden meer en voor de finalisten zelfs
5 wedstrijden meer dan de normaal voorziene 20 wedstrijden.
In deze GOAL vindt u meer uitleg.
Graag herinner ik er alle ploegen aan om hun financiële verplichtingen te voldoen, zo niet zal hen
een speelverbod opgelegd worden.
Ik wil ook alle clubverantwoordelijken verzoeken alle mededelingen op de website goed door te
nemen. Er zijn enkele artikels in ons reglement aangepast.
Tevens verzoek ik hen goed nota te nemen van de bevoegdheden van onze bestuursleden.
Te vaak krijgen we vragen die beter direct naar het betrokken bestuurslid worden gestuurd. Het
bespaart u en ons onnodig veel werk en tijd. De data waarop onze ondervoorzitter Roger
Bogemans zijn zitdagen organiseert ivm de aansluitingen zijn op de site te vinden.
Ik besluit met een woordje van dank.
Onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck en penningmeester en kalenderverantwoordelijke Rudi
Meersman hebben mee de coördinatievergaderingen met onze vrienden van ABSSA en
Interbanken gedaan en finaal met veel puzzelwerk en veel nachtelijke uren werd een
uitgebalanceerde en mooie kalender op papier gezet. Vele voetballers en bestuurders hebben er
geen idee van hoeveel werk en hersenkronkels dit werkje vergt, daarom onze diepste waardering
en dank.
Onze volgende GOAL verschijnt op 24 augustus maar vooreerst afspraak voor onze Algemene
Vergadering op dinsdag 11 augustus 2015 om 20h in zaal Den Horinck te Zellik.
Aan allen een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV
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Geraardsbergen, 4 augustus 2015.
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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 dinsdag 11 augustus 2015 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 2015 - 2016
 Voorstelling van het dagelijks bestuur en de diverse comités
 Aanpassing van de voetbalreglementen en de strafbepalingen
 Aanwezigheidscontrole en het uitdelen van de verschillende documenten.
 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
29.5.2015 in zaal Den Horinck te Zellik.
Beste kampioenen, vice-kampioenen en laureaten van de fair-playprijs,
Beste genodigden,
Beste sportvrienden,
Graag wil ik vooreerst de gemeente Asse bedanken voor hun medewerking aan onze
organisaties.
We kunnen steeds rekenen op hen om over deze zaal te mogen beschikken evenals op de
bereidwilligheid van het plaatselijke politiecorps.
Burgemeester Koen Van Elsen was hier graag aanwezig geweest maar heeft zich in laatste
instantie moeten verontschuldigen. We hadden hem graag op het podium gevraagd om mede de
kampioensbekerbeker te overhandigen, in het bijzonder aan zijn geliefde Simcaboys, maar het zal
misschien voor volgend jaar zijn, dus Simcaboys jullie weten wat te doen.
Een hartelijk welkom ook aan onze vrienden van het Hoofdbestuur van onze federatie.
Graag vraag ik een warm applaus voor de leden van de Raad van Bestuur Eddy Elst en Luc
Bastenie die ik graag uitnodig om straks mee een beker uit te reiken.
Een hartelijk welkom ook aan het voltallig aanwezig bestuur van onze afdeling.
U kent ze allemaal sinds jaar en dag.
Onze algemeen secretaris Gaston Van Oycke en zijn Daisy staan garant voor een vlekkeloze en
goed georganiseerde competitie, de inzet van het scheidsrechtercorps en het beheer van de gele
en rode kaarten. Zonder hen geen competitie, geen uitslagen, geen website, geen kampioenen,
zonder hen zaten we hier vanavond zelfs niet…
Weinigen beseffen ten volle wat ze er elke week, elke zaterdag voor doen.
Zo zijn ze er dit seizoen weer in geslaagd om van 6 september 2014, de eerste speeldag, tot de
laatste wedstrijden op 2 mei 2015 1154 wedstrijden te organiseren en dat er van die 1154 slechts
11 wedstrijden zijn doorgegaan zonder scheidsrechter. Een fantastisch resultaat van 99%
wedstrijden met scheidsrechter en zelfs beter dan vorig jaar toen 23 wedstrijden zonder
scheidsrechter moesten doorgaan.
Gaston en Daisy, bedankt voor alles en graag een fantastisch applaus voor hen.
Onze ondervoorzitter Roger Bogemans, zal binnenkort weer de handen vol hebben met de
aansluitingskaarten, de medische getuigschriften, de transfers enz…
Veel dank ook aan Rudi Meersman, onze penningmeester, maar ook onmisbaar als
kalenderverantwoordelijke.
U kunt zich niet voorstellen hoe ingewikkeld de puzzel is gedurende het ganse seizoen met
uitgestelde wedstrijden, inhaalwedstrijden, afgelastingen en toch is hij in het huzarenstukje
geslaagd tot ieders voldoening. Ik wil er wel graag aan toevoegen dat de meeste clubs een goede
en positieve ingesteldheid hebben getoond en vlot hebben meegewerkt.
Het mag ook eens onderstreept worden.
Bestuurslid Philemon De Hauwere is ook sinds vele jaren steeds beschikbaar en behulpzaam in
het bestuur en in het Onderzoekscomité en bij de opmaak en de verzending van ons tijdschrift
GOAL, dat nu al jaren halfmaandelijks verschijnt en, niettegenstaande onze website een steeds
grotere rol speelt in onze communicatie, ook volgend seizoen blijft verschijnen.
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Last but not least verwelkom ik graag onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck die straks mede de
bekers van de fair-play zal uitreiken. U herinnert zich zeker nog de kampioenenviering van
verleden jaar waarbij uit respect voor zijn jarenlange inzet unaniem beslist werd deze bekers naar
hem te vernoemen.
De coördinatie en de presentatie van dit sportieve hoogtepunt van het seizoen 2014-2015 ligt in
handen van Jan De Troch waarvoor onze diepe dank.
Alvorens te starten met de cérémonie protocollaire wil ik nog even teug komen op de voorbije
competitie.
Ik, en met mij het ganse bestuur, zijn heel gelukkig met het voorbije seizoen en dan zeker qua
sportiviteit.
In mijn toespraak verleden jaar op de Algemene Vergadering stelde ik dat ik zeer gelukkig zou zijn
als het aantal gele en rode kaarten zou gedaald zijn. Welnu, ik ben een gelukkige voorzitter want
niet alleen zijn er dit seizoen geen noemenswaardige incidenten geweest maar het aantal gele
kaarten is gedaald van 2382 vorig seizoen tot 1312 dit seizoen of bijna de helft minder. Het aantal
rechtstreekse rode kaarten is gedaald van 140 verleden seizoen naar 124 dit seizoen en dit op
een vergelijkbaar aantal wedstrijden nl. 1154 dit seizoen tegenover 1145 verleden seizoen.
Beste sportvrienden, dit is een zeer positieve evolutie en ik hoop ,dat deze trend zich doorzet.
Kwatongen zullen nu natuurlijk beweren dat met een vermindering van het aantal kaarten ook de
inkomsten uit de boetes zullen verminderen maar als dat de prijs is, zullen we deze met de
glimlach betalen.
Sportief was 2014-2015 een klassiek jaar zonder grote uitschieters en hebben de meeste
favorieten hun rol waargemaakt en hebben we een nivellering van het niveau vastgesteld in de
meeste reeksen.
Er werden dit seizoen 4304 doelpunten gescoord wat overeenkomt met 3,7 doelpunten per
wedstrijd. Verleden seizoen lag dat iets hoger, nl. 4640 doelpunten of een gemiddelde van bijna 4
doelpunten per wedstrijd.
Topscorers bij de ploegen zijn Sportingboys B met 115 doelpunten, de Simcaboys met 81
doelpunten en Polonia met 78 doelpunten.
Ik vermeld hierbij dat de voorzitter van Polonia mij meedeelde dat zijn ploeg vanaf volgend
seizoen zal aantreden in de Belgische Voetbalbond en dat zij na vele jaren onze KAVVV zullen
verlaten. Ik wil hen graag bedanken voor de vele mooie jaren van sportief hoogstaand voetbal en
de kleur en de ambiance die zij brachten met 5 opeenvolgende titels als we verleden seizoen
mogen meetellen.
Beste vrienden van Polonia, samen met hun voorzitter Pawel Sidorczuk en secretaris Darius
Lupinski : bedankt en veel succes in de nieuwe competitie. Graag een applaus.
De inschrijvingen voor het volgende seizoen zijn volop aan het binnenlopen maar ik wil toch een
oproep doen om de achterblijvers aan te sporen zo snel mogelijk de nodige formulieren binnen te
brengen zodat we volop kunnen beginnen met de organisatie van 2015-2016.
Ik nodig jullie nu al uit op de Algemene Vergadering van 11 augustus die hier in deze zaal zal
plaatsvinden.
Ik geef nu het woord aan Jan De Troch voor het verdere verloop van deze Kampioenenviering.
Ik dank u
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Kampioenenviering & Seizoensafsluiter 2014-2015
K.A.V.V.V. voetbal Vlaams-Brabant – Oost-Vlaanderen
Naar goede jaarlijkse gewoonte vond op vrijdagavond 29 mei 2015 in de zaal van het cultureel
centrum “Den Horinck” te Zellik, de Kampioenenviering & Seizoensafsluiter 2014-2015 plaats.
In een sfeervolle feestzaal en met de glanzende bekers uitgestald op het podium, werden de
ongeveer 250 aanwezigen - een recordaantal - hartelijk onthaald door een tevreden en trotse
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 eregenodigden van het K.A.V.V.V. Hoofdbestuur, penningmeester Eddy Elst en bestuurslid Luc
Bastenie en echtgenote.
Onze Algemeen Voorzitter Ronny Van Bouwel diende zich te laten verontschuldigen.
Hij bedankte zijn collega’s van het afdelingsbestuur en de vele vrijwilligers, de scheidsrechters, 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 reeds het 56ste - 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 zijn speech vorig jaar beklemtoonde hij - trouwens, zoals tijdens elke toespraak en in al zijn
geschreven teksten - 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 continu moet verbeteren.
En gelukkiglijk is de sportiviteit aanzienlijk “verbeterd” tijdens het voorbije seizoen: daling van
het aantal gele kaarten van 2382 (vorig jaar) tot 1154, eenzelfde afnemende trend voor de
rechtstreekse rode kaarten van 140 naar 124, en geen noemenswaardige “ernstige” incidenten
op/naast onze voetbalvelden. Aanhouden zo !
Een extra vermelding waren de prestaties geleverd door onze secretaris en coördinator van het
scheidsrechtersteam Gaston Van Oycke en echtgenote Daisy die er naast hun vele
administratieve taken, voor zorgden dat er op 1154 wedstrijden, slechts 11 dienden door te gaan
zonder arbiter. Een fantastisch resultaat van 99% behaalde “wedstrijden met arbiter” !
Eveneens onze penningmeester Rudi Meersman verdient een pluim …
Als kalenderverantwoordelijke is hij erin geslaagd een wedstrijdkalender in elkaar te puzzelen tot
ieders voldoening. Want met 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.
De Voorzitter kon ook al meedelen dat de inschrijvingen voor het komende seizoen vlot aan
het binnenkomen zijn, en dat hij tevreden is voor de gepaste behandeling 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, het onderzoekscomité en bij de opmaak en verzending van ons magazine “Goal” dat ook
volgend seizoen nog blijft verschijnen, niettegenstaande onze website een blijvend succes is en in
toenemende mate wordt bezocht en geraadpleegd.
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“Last but not least” herinnerde Albert alle aanwezigen er nog eens aan dat sedert vorig jaar de
Fair play trofee genoemd is naar onze Ere-voorzitter Gilbert De Koninck, die samen met zijn
echtgenote Bertha, bejubeld werden voor hun decennialange inzet.
En het KAVVV mag nog steeds rekenen op hun ruime kennis, ervaringen en steun !

Na deze toespraak vroeg secretaris Gaston de micro om op zijn beurt ook eens onze voorzitter
Albert Gryseels te roemen en te bedanken voor zijn doeltreffend, rechtvaardig en eerlijk
beleid.
En dat zodoende ons recreatief “amateur-voetbal” als een goed voorbeeld kan dienen voor de
internationale en nationale professionele voetbalbonden en hun “bonzen” … waar oneerlijkheid en
corruptie schering en inslag is volgens de recente mediaberichten !
Alvorens aan te vangen met de huldiging van de clubs, werd aan onze verdienstelijke
scheidsrechter Patrick Verbeure voor zijn 10 jarig “jubileum” in onze liga, een mooie trofee
overhandigd door scheidsrechterscoördinator Gaston Van Oycke.
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Met de bijhorende toelichtingen werden dan per afdeling de Kampioenen, Vice-Kampioenen en
winnaars van de Fair Play-trofee, door presentator Jan De Troch op het podium geroepen om
hen volop in de schijnwerpers te feliciteren en te vieren, en om hun felbegeerde beker uit de
handen van de Ere-Voorzitter, Voorzitter, ere-genodigden en bestuursleden in ontvangst te
nemen.

Voor extra info aangaande de gehuldigde clubs en de klassementen wordt graag verwezen naar
ons afdelingsmagazine “GOAL” en naar onze praktische en attractieve website, die “beheerd”
wordt door Daisy (echtgenote van secretaris Gaston).
De DJ’s van dienst, onze vrienden Johan Lauwers en Patrick Biebaut, versterkten 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 en
doorgestuurd naar de bestuursleden en naar onze contactpersoon van de lokale pers die voor een
artikel zou zorgen in het Nieuwsblad en in het magazine Goeiedag Asse …
Een selectie van deze foto’s zullen eveneens op onze website verschijnen.
Tenslotte toch enkele clubs die een extra vermelding verdienen wegens uitmuntende prestaties:
Cristal Boys C : fair play-winnaar (97% !) en vice-kampioen in 3E.
FC Pote Agé : B-ploeg fair play-winnaar (92%) en A-ploeg vice –kampioen in 2B.
FC Caféboontjes : B-ploeg fair play-winnaar (86%) en A-ploeg fair play-winnaar én kampioen
in 2A.
SKO Vollezele : derde jaar op rij fair play-winnaar !
Sportingboys B : kampioen in 3E met 15 punten voorsprong én met 115 doelpunten het
meeste aantal gescoorde goals in ons verbond.
Poland team: nog maar 2 jaar in ons verbond en voor het tweede jaar op rij vice-kampioen. En
met 22 tegendoelpunten de minst gepasseerde verdediging.
Simca Boys : kampioen in 3B met 7 punten voorsprong én komend seizoen vieren ze hun
“gouden jubileum”.
Polonia: de laatste 5 seizoenen onoverwinnelijk en voor 4de keer officieel gehuldigd als
kampioen in onze hoogste afdeling ! Zij verlaten ons verbond in wederzijdse vriendschap en
respect, en zoeken vanaf september een nieuwe uitdaging in de competitie van de KBVB. Wij
wensen hen alvast veel succes !
Aangezien Hondzocht afwezig was op de kampioenenviering wordt art.80 toegepast.
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Polonia kampioen 1ste afdeling
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.

Aan iedereen een welverdiende zonnige vakantie toegewenst, geniet er ten volle van, en tot in
augustus (dinsdagavond 11/08: algemene vergadering) en september voor de start van het
nieuwe voetbalseizoen !
Jan De Troch
Juni 2015
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50 JAAR HUWELIJK
Een uitzonderlijke dag voor 2 bijzondere mensen. Ere Voorzitter Gilbert De Koninck en zijn
lieftallige echtgenote Bertha Peeters vierden hun 50 jaar huwelijk in het gemeentehuis te Asse.
Burgemeester Van Elsen Koen, Schepenen Edwin Fabri, Rik De Baerdemaeker en Geert
Heyvaert waren ook aanwezig.
Een dikke proficiat aan Gilbert en Bertha in naam van het afdelingsbestuur en alle aangesloten
leden van de KAVVV.

9

BERICHT AAN ALLE CLUBS MET ONBETAALDE FACTUREN.
De 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
2015-2016.
Zij worden pas toegelaten bij volledige betaling van hun lopende schulden.
AANVANGSDATUM NIEUW SEIZOEN 2015 – 2016 – ZATERDAG 5 SEPTEMBER
De aftrap van het nieuwe seizoen nadert stilaan, de voetbalmicrobe is weer in opmars, en wij allen
kijken hoopvol uit naar de komende vriendschappelijke en sportief hoogstaande wedstrijden.
Ook op onze website www.kavvv-vb-ov.be kunt U vanaf heden de eerste speeldagen reeds
bekijken.
KALENDER SEIZOEN 2015-2016
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.
INDELING REEKSEN
De reeksindeling seizoen 2015 - 2016 is ook terug te vinden op de website in de rubriek
rangschikkingen.
Wij mogen in onze competitie 5 nieuwe ploegen verwelkomen: Bleuken Langevelde B (3009),
Dogs United (3275), Flora Veteranen (3276), Sporting Corner Veteranen (3249) en Villa Pouca
(3277) . Ook Buizingen B en Lembeek B maken terug deel uit van ons Verbond.
Om diverse redenen verlieten 5 clubs ons Verbond: Black & Blues (3265), De Flippers (3204),
Legia (3237), Polonia (3169) en Union Saintoise (3152).
REGLEMENTSAANPASSINGEN
Graag vragen we de aandacht van de clubs voor enkele wijzigingen aan het huidige reglement.
Art.41 Wedstrijduitslagen
De thuisploeg verwittigt de afdelingssecretaris de heer Gaston Van Oycke via telefoon
054/41 25 17 ten laatste 30 minuten na het einde van de wedstrijd. Eventuele afgelasting dient
eveneens gemeld te worden.
Indien de thuisploeg de uitslagen te laat of niet mededeelt zal een boete van 10€ worden
aangerekend. Bij herhaling wordt de boete verdubbeld.
Art.73 Klimmen - Dalen
In 1ste afdeling en in elke 2de afdeling zijn er 2 dalers (degradatie is onherroepelijk). Vanaf 2de
afdeling stijgt elke kampioen naar een hogere afdeling.
Vrijwillige daling van een reeks (t.t.z. van 1ste naar 2de of 3de, of van 2de naar 3de) wordt niet
toegestaan.
Clubs die uit de huidige competitie genomen worden, algemeen forfait geven, of geen inschrijving
voor het nieuwe seizoen indienen worden aanzien als dalers.
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STRAFBEPALINGEN - AANPASSING ARTIKELS
Art. 230
Voorwaardelijke straffen kunnen worden opgelegd met een minimum van 6 wedstrijden tot 1 jaar.
Indien dezelfde persoon opnieuw verschijnt voor het Onderzoekscomité voor dezelfde feiten of
gelijk welk ander feit, binnen de periode van de voorwaardelijke straf, zal de nieuwe straf
toegevoegd worden aan de eerder met uitstel uitgesproken straf.
In geval van recidive zal de straf met uitstel worden verdubbeld.
Art. 232
Voor de schorsingen opgelegd op grond van artikels 231,233 en 234 worden de maanden juni, juli
en augustus niet meegerekend (behalve indien er tijdens deze periode officiële wedstrijden
worden gespeeld).

SYNTHETISCHE TERREINEN
Volgende ploegen spelen op een synthetisch terrein:
Blue Wolf
Borneo
Brussels United
Cecilia United
Cite
De Lantaarn Zuun
Dilbeek
Dogs United
Dynamo Wijndaal

Eendracht
Eendracht Vilvoorde
In Onzen Tijd
JB United
Kasteeltje
New DQS Fontaine
Penarroya
Petit St Guidon
Pichichi

Pote Age Jette
Snipers
Sporting Boys
Staff Team
Tervuren Rangers
Villa Pouca
Week Sport

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 3/9, 10/9, 17/9 en 24/9.

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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Info over de veteranencompetitie in reeks 3 E
Op algemene aanvraag werd in de competitie 2015-2016 een zuivere veteranenreeks voorzien
waarop 11 veteranenploegen inschreven.
Dit betekent dat zij 20 wedstrijden spelen in de reguliere competitie.
Contacten bij verschillende betrokken ploegen oordeelden dat dit aan de lage kant was, waarbij
ook werd vastgesteld dat er met het aantal byes, de vrije speeldagen wegens eetfestijnen,
onbeschikbaarheid e.d. soms 3 tot 4 weken door bepaalde ploegen niet kan gespeeld worden.
We werden dan ook verzocht naar een formule te zoeken om het aantal te spelen wedstrijden te
verhogen.
Vermits de kalender wordt opgemaakt op een rooster van 14 ploegen zijn er dus iedere speeldag
tot 3 byes.
Er werd beslist om 2 van de bye-ploegen tegen mekaar te laten spelen in heen en
terugwedstrijden in een aparte bekercompetitie zodat elke ploeg al minstens 2 wedstrijden meer
zou spelen. Deze uitslagen worden in een aparte bekercompetitie bijgehouden en medegedeeld in
GOAL. In geval van gelijkspel na heen- en terugwedstrijd worden strafschoppen genomen in
reeksen van 5. De winnaars maken na de reguliere competitie uit wie na een kwartfinale en een
halve finale met rechtstreekse uitschakeling naar de finale mag.
Voor de winnaar wordt een aparte beker voorzien.
Dat wil dus zeggen dat elke ploeg minstens 2 supplementaire wedstrijden speelt, de finalisten
spelen zelfs 5 wedstrijden meer.
De kalender van deze eerste 2 kwalificatiewedstrijden vindt u in het kalenderboekje onderaan de
veteranenreeks onder de rubriek “ BEKER”.
De reglementen voor de veteranencompetitie zijn van toepassing.
In het slechtste geval: Mocht door de slechte weersomstandigheden het aantal algemene
afgelastingen te hoog liggen en de competitie te lang zou duren kan deze eindfase nog aangepast
worden en bijvoorbeeld afgewerkt worden naar een tornooiformule.

12

BEROEPSCOMITE VAN 11/05/2015
Beroep club 3270 – Koninklijke Sportkring Eendracht Vilvoorde tegen beslissing
Onderzoekscomité d.d. 13/04/2015.
De heer Gaston Van Oycke, Voorzitter Onderzoekscomité geeft uitleg aan het Beroepscomité
inzake de genomen beslissing in datum van 13/04/2015.
Tevens wordt akte genomen van het schrijven (d.d. 12/4/2015) van Marc Van Cappellen, kapitein
Duvelshoek.
Vervolgens geeft scheidsrechter Patrick Verbeure uitleg van de feiten gebeurd tijdens de wedstrijd
d.d. 4/4/2015.
Club Koninklijke Sportkring Eendracht Vilvoorde wordt vertegenwoordigd door bestuurslid Philippe
Vanheule, dewelke geen details inzake de feiten kan weergeven gezien hij niet aanwezig was
tijdens de wedstrijd, hij verontschuldigt Stefan Dworskyj, secretaris van de club alsook Luque
Dourado Leonel, terreinafgevaardigde van de club.
Advocaat Meester Pascal Nelissen geeft een pleidooi voor speler Joren Devisch dewelke hij
verdedigt.
Als laatste verschijnt speler Joren Devisch en geeft zijn versie over de feiten.
Alle aanwezige partijen kregen nog de kans om hun standpunt in te nemen en/ of te verdedigen.
Beslissing Beroepscomité:
Het Beroepscomité beslist unaniem om de schorsing van speler Joren Devisch (27039) opgelegd
door het Onderzoekscomité d.d. 13/04/2015 te wijzigen. De speler wordt geschorst voor 8
speeldagen i.p.v. 10 speeldagen. (Titel 2-par.2-art.220).
INTERFEDERALE CONVENTIE – STRAFUITWISSELINGEN
ABSSA
KOHAIZA Adel °20/05/1975 geschorst tot vrijwillig verschijnen vanaf 27/04/2015
BOUMOUHCINE Zakariga °15/7/1983 geschorst tot vrijwillig verschijnen vanaf 4/05/2015
LUC Jordan °29/06/1994 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 11/05/2015
MORIAU Steve °15/08/1994 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 11/05/2015
LUC Eddy °3/04/1971 geschorst vanaf 4/05/2015 tot 31/12/2015
REZKI Youssef °15/07/1977 geschorst tot vrijwillig verschijnen vanaf 11/05/2015
REZKI Esmail °12/12/1980 geschrapt
REZKI Mustapha °15/09/1985 geschrapt
KAADIASS Bouhkeur °29/04/1972 geschrapt
JAZAEE Milad °29/05/1984 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 11/05/2015
LO CICERO Ferdinando °29/12/1988 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 11/05/2015
RIMBOLD David °9/12/1977 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 11/05/2015
LAMBONI Nounguiyaante °15/09/1979 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 11/05/2015
RATO SERRA Rui °6/01/1974 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 4/05/2015
GLOUFTSIS Nicolas °5/12/1977 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 4/05/2015
AIKAR Nabil °3/01/1987 geschorst vanaf 27/04/2015 tot 26/04/2016
GILLES Thomas °18/01/1991 geschorst vanaf 27/04/2015 tot 31/10/2015
DESMEDT Thomas °26/06/1992 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 26/05/2015
FLAMENT Emile °17/03/1974 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 26/05/2015
DELISO Roberto °29/03/1965 geschorst voor 8 wedstrijden vanaf 26/05/2015
FTF
ALVES Nuno °7/04/1979 geschorst voor 6 wedstrijden vanaf 15/05/2015
MANDEFO José Claude °1/12/1968 geschorst voor 6 maand uit alle functies vanaf 15/05/2015
INTERBANKEN
ALLOU Bernard °19/06/1975 geschorst tot 9/06/15 en geschrapt uit de bondslijst vanaf 9/06/15
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K.A.V.V.V.
VLAAMS BRABANT – OOST VLAANDEREN
REEKSINDELING SEIZOEN 2015-2016

AFDELING 1
1. BOBO A
2. CAFEBOONTJES A
3. CRISTAL BOYS A
4. DE VISSERS
5. DEPOT
6. DQS FONTAINE
7. HONDZOCHT
8 LAMME GUICHE
9 SNIPERS
10 SPORTING AFFLIGEM
11. SPORTING BOYS
12. TERVUREN RANGERS
13. VOK JEZUS EIK A
14. WEEK SPORT A

AFDELING 2A
1. BLEUKEN LANGEVELD A
2. CITE
3. DE SJOETERS A
4. DYNAMO WIJNDAAL
5. IN ONZEN TIJD
6. KRAK BOYS
7. LOKOMOTIV CENTRUM B
8. PENARROYA
9. PEUTIE 94
10. SIMCA BOYS
11. SPARTA DEN BOS A
12. VAILLANT
13. ZSV OVERIJSE

AFDELING 2B
1. CONGO
2. DAVIDSKORNUITEN
3. DE LEEUWERIK
4. DILBEEK
5. EENDRACHT
6. T GAREEL
7. NISSAN ESSENBEEK A
8 PALLIETERKEN
9. PETIT ST GUIDON
10. PICHICHI
11. POTE AGE JETTE A
12. SAFIRA
13. STROPPEN

AFDELING 3A
1. BOUWVRIENDEN
2. BUIZINGEN A
3. DE LANTAARN ZUUN
4. JUNGLE BOYS
5. LEMBEEK A
6. NEDEROELARE
7. NISSAN ESSENBEEK B
8. NOORDERLICHT
9. POLDER
10. SPORTING CORNER
11. VOLLEZELE
12. YOUNG BOYS

AFDELING 3B
1. BLEUKEN LANGEVELD B
2. CAFEBOONTJES B
3. CRISTAL BOYS B
4. DE SJOETERS B
5. HOKE
6. LIKERT
7. OPEL BOYS
8. PATRON F.C.
9. SICCARD BOYS
10. SPARTA DEN BOS B
11. STINNE BOYS
12. VISIE

AFDELING 3C
1. BOBO B
2. BORNEO
3. CECILIA UNITED
4. DUVELSHOEK
5. EENDRACHT VILVOORDE
6. LOKOMOTIV CENTRUM A
7. NICKYSPURTERS
8. ONS HUIS
9. TIJL
10. VOK JEZUS EIK B
11. V.P.R.L.W.
12. VRAAGTEKEN

AFDELING 3D
1. BLEU WOLF
2. BRUSSELS UNITED
3. BUIZINGEN B
4. DOGS UNITED
5. KASTEELTJE
6. LEMBEEK B
7. POLAND TEAM
8. POTE AGE JETTE B
9. STAFF TEAM
10. TREF
11. VOK JEZUS EIK C
12. VILLA POUCA

AFDELING VETERANEN
1. BIERGHES OM
2. BOBO VET
3. CRISTAL BOYS VET
4. F.D.C. VET.
5. FLORA VET
6. GAREEL VET
7. JB UNITED VET
8. SPARTA DEN BOS VET
9. SPORTING BOYS VET
10. SPORTING CORNER VET
11. WEEK SPORT
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