Woordje van de Voorzitter

Nauwelijks is het vorige seizoen afgefloten
of daar kondigt zich het nieuwe seizoen
reeds aan.
Het WK voetbal in Brazilië is pas enkele
weken voorbij, de Tour de France is voorbij
en dan weet je dat het liefhebbersvoetbal
er aan komt.
Wat hebben we geleerd van het WK voetbal? Veel geleuter over systemen, omschakeling, naar
binnen knijpen, 2-5-3, tomeloze inzet maar ook verwende lusteloze gedesinteresseerde spelers,
dwaze overtredingen, zware blessures…
Uiteraard hebben we ook spannend en mooi modern en sprankelend voetbal gezien, zeer
atletisch en met enorm veel inzet, er is nu eenmaal veel geld mee gemoeid maar wat mij vooral is
bijgebleven is de m.i. zwakke beurt die de arbitrage heeft gemaakt.
Tegenover de extreme lichamelijke inzet, die indien correct gebeurt OK is, stonden de tientallen
zware overtredingen, doodschoppen, tackles van vanachter en boven de enkel, elleboogstoten,
rugstoten met de knie vooruit, en dit allemaal meestal venijnig en geniepig maar ook open en bloot
en in vele gevallen stond de scheidsrechter er bij en hij keek er naar en hij zweeg…
Ik had de indruk dat er van boven af een algemene maatregel werd uitgevaardigd om zo min
mogelijk kaarten te trekken om zo het tornooi een aura te geven van sportief tornooi.
Welnu, heren van de FIFA, u heeft een totaal verkeerd signaal gegeven.
Waarom zou men zich in het liefhebbersvoetbal braver moeten gedragen als er op het hoogste
niveau zoveel toegelaten wordt.
Als ik soms de kritiek hoor op onze scheidsrechters moet ik maar even denken aan wat (niet)
gebeurde op de Mundial en op de doelpunten die onterecht werden goedgekeurd of afgekeurd
wegens buitenspel en dit met 6 scheidsrechters op en rond het veld samen met tientallen
camera’s.
Maar dit even terzijde: ons nieuwe seizoen 2014-2015 komt er aan.
De reeksen en de kalender werden samengesteld na veel puzzelwerk en na vele vergaderingen
en hard labeur, in samenspraak met ABSSA en Interbanken waarvoor onze dank.
Ook een hartelijk woord van dank en appreciatie aan onze betrokken bestuursleden omdat zij er in
geslaagd zijn een vrij evenwichtige kalender samen te stellen en waarin louter sportieve
criteria werden gebruikt.
Wij hopen dat de ontgoocheling tot het minimum wordt beperkt en dat het nieuwe seizoen borg
staat voor enkele maanden sportief genot.
Er nemen 100 ploegen deel aan onze competitie waaronder 2 nieuwe ploegen: Petit Saint Guidon
en Blue Wolf. We heten ze hartelijk welkom en wensen ze veel sportiviteit toe en sportief succes.
Zoals u kan vaststellen bestaat de 2de afdeling uit 2 reeksen van 13 ploegen en bestaat 3de
afdeling uit 5 reeksen met telkens 12 ploegen, ook de veteranenreeks.
Zodoende zijn alle reeksen verzekerd van minimaal 22 wedstrijden.
De veteranenreeks bestaat uit 7 veteranenploegen en 5 klassieke ploegen.
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 een kampioenenbeker voor veteranen
uitgereikt. De klassieke ploeg die kampioen speelt gaat over naar 2de afdeling.
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Gezien er maar 1 scheidsrechter per wedstrijd wordt aangeduid en de controle te moeilijk en te
tijdrovend wordt werd besloten het principe van het onbeperkt wisselen toe te laten bij alle ploegen
van deze reeks E.
Uiteraard doe ik een beroep op de verantwoordelijkheidszin van alle ploegen om het spel correct
te spelen. Een ploeg ingeschreven als veteranenploeg speelt met veteranen zoals voorzien in het
reglement.
Graag geef ik jullie afspraak op onze verplichte Algemene Vergadering op 12 augustus 2014 in
zaak Den Horinck te Zellik.
Bij deze gelegenheid zullen alle nodige documenten overhandigd worden en kan er wat bijgepraat
worden.
Voor die clubs die nog niet alle financiële verplichtingen zijn nagekomen is deze AV de laatste
kans om schulden aan te zuiveren, zoniet start u niet in de competitie.
Alle nodige richtlijnen ivm de aansluitingskaarten zullen dan ook meegedeeld worden.
De meeste clubs beginnen stilaan met de trainingen en er staan verschillende oefenwedstrijden
op het programma.
Dit is stilaan opbouwen naar de competitiestart op 6 september.

Veel voetbalgenot,
Albert Gryseels
Voorzitter KAVVV VB/OV
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Geraardsbergen, 5 augustus 2014.

NR 1
OFFICIELE MEDEDELINGEN

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
disdag 12 augustus 2014 om 20u in de zaal “Den Horinck”, Noorderlaan 25 te 1731 Zellik

AGENDA
 Opening en verwelkoming door de heer Voorzitter GRYSEELS Albert
 Overzicht afgelopen seizoen, vooruitzichten nieuw seizoen 2014 - 2015
 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, ter gelegenheid van de
kampioenenviering van 16.5.2014 in zaal Den Horinck te Zellik.
Beste kampioenen, vice-kampioenen en laureaten van de fair-playprijs,
Beste genodigden,
Beste sportvrienden,
Vooreerst hou ik er aan hier hartelijk welkom te heten aan de burgemeester van Asse, Koen Van
Elsen, om hem welgemeend te bedanken dat we op de geroemde Assesse gastvrijheid,
ondersteuning en bescherming door de lokale politie mogen rekenen.
Dank u, mijnheer de burgemeester, en graag vraag ik u om straks mee op te podium te komen om
mee een beker uit te reiken maar daarover straks meer.
Ook een warm welkom aan onze vrienden van het Hoofdbestuur. Graag vraag ik een warm
applaus voor onze algemeen voorzitter Ronnie Van Bouwel en algemeen secretaris Mon De
Koninck die elk toch wel speciale banden hebben met onze afdeling Vlaams-Brabant en OostVlaanderen.
Een hartelijk welkom ook aan ons voltallig aanwezig Bestuur. Onze algemeen secretaris Gaston
Van Oycke en zijn dame Daisy zonder wie onze afdeling en de competitie ondenkbaar zou zijn.
De ploegen en hun secretarissen hier aanwezig weten wat ze aan Gaston en Daisy hebben die
elke zaterdag trouw op post zijn voor de verwerking van de uitslagen en de verwerking ervan.
Mede in zijn naam dank ik alle aanwezige en ook niet-aanwezige scheidsrechters voor de
geleverde inspanningen. Zonder hen zou onze geliefde voetbalsport niet mogelijk zijn, en God
weet dat dit soms in zeer moeilijke omstandigheden moet.
Met dank ook aan onze ondervoorzitter Roger Bogemans, sinds 10-tallen jaren een boegbeeld
van ons Verbond en de man van de aansluitingen.
Veel dank ook aan Rudi Meersman, onze nieuwe penningmeester en toch wel een begrip in het
Merchtemse liefhebbersvoetbal en nu ook daarbuiten.
Last but not least Philemon De Hauwere, trouw bestuurslid en elke zaterdag trouw op post als
controleur en mede dank zij hem ligt elke dinsdag, om de 14 dagen, GOAL bij jullie in de bus.
Wie ik vandaag spijtig genoeg moet verontschuldigen is onze ere-voorzitter Gilbert De Koninck en
dit wegens gezondheidsredenen.
Het gaat wel redelijk met hem maar de dokter heeft toch gemeend hem de verplaatsing tot hier te
moeten besparen. In zijn hart is hij wel degelijk aanwezig. Zijn echtgenote Bertha is hier natuurlijk
wel om te helpen waarvoor onze dank en ze zal graag de tolk zijn van deze zaal om hem een vlug
herstel toe te wensen.
Ter ere van Gilbert zou ik graag een voorstel willen doen.
Vanaf volgend jaar zou ons Bestuur graag willen voorstellen om onze fair-play beker naar hem te
willen benoemen.
Vandaag is het nog de Jan Van Haperen beker en zijn verdiensten zullen voor altijd blijven
bestaan maar vanaf volgend jaar zou het de beker Gilbert De Koninck voor fair-play heten en dit
als eerbetoon voor de enorme verdiensten van Gilbert voor het liefhebbersvoetbal in onze
provincies.
Mag ik hiervoor op de instemming van de zaal rekenen met een daverend applaus voor Gilbert.
De coördinatie en de presentatie van deze avond zijn in handen van Jan De Troch waarvoor onze
diepe appreciatie.
Alvorens met de cérémonie protocolaire te starten wil ik toch nog graag een woordje zeggen over
het voorbije seizoen.
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Voor de kampioenen en de vice-kampioenen hier aanwezig is het natuurlijk een fantastisch
seizoen geweest.
Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn geweest. Op vele velden zijn er
betreurenswaardige incidenten geweest en ik ben wat ontgoocheld geweest door bepaalde
reacties in de zin van “we zijn eens benieuwd wat het Comité daar nu gaat aan doen”.
Ik bespeur daar soms een gebrek aanvertrouwen in.
Het Bestuur heeft een ganse reeks beslissingen genomen waaronder heel wat drastische en heeft
getoond dat ze ook moedige beslissingen kan nemen die niet door iedereen geapprecieerd
werden.
Beste vrienden, we zullen deze lijn aanhouden.
Hard maar rechtvaardig en gebaseerd op onze reglementen, niet op willekeur.
Ik bevestig jullie dat we liever met minder ploegen doorgaan maar waar sport en sportiviteit en een
goede sfeer belangrijk zijn dan een competitie met meer ploegen maar waar er elke wedstrijd
incidenten op en naast het veld zijn en waar in enkele gevallen zelfs politie moest aan te pas
komen. We kunnen dit niet tolereren.
Onze clubbesturen hebben het ook steeds moeilijker om vrijwilligers en scheidsrechters te vinden.
Het individualisme ten top.
Ik doe dan ook graag een oproep aan oud-spelers om nu eens niet op het veld maar naast het
veld hun talenten ten dienste te stellen van hun club.
Ik ken enkele clubs waar men initiatieven in die richting heeft genomen en met succes. Het zal
jullie helpen om in de toekomst te overleven. Niet allen jullie club maar ook het liefhebbersvoetbal
in het algemeen en onze federatie in het bijzonder.
Ik dank u.
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Kampioenenviering & Seizoensafsluiter 2013-2014

K.A.V.V.V. voetbal Vlaams-Brabant – Oost-Vlaanderen
Naar goede jaarlijkse traditie vond op vrijdagavond 16 mei 2014 in de zaal van het cultureel
centrum “Den Horinck” te Zellik, de Kampioenenviering & Seizoensafsluiter 2013-2014 plaats.
In een sfeervolle feestzaal en met de glanzende bekers uitgestald op het podium, werden de
ongeveer 190 genodigden 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 Assese
burgemeester Koen Van Elsen (broer van Wim, secretaris van de 2x gehuldigde “Simca Boys”) en
de genodigden van het K.A.V.V.V. Hoofdbestuur, Algemeen Voorzitter Ronny Van Bouwel en zijn
secretaris Edmond “Mon” De Koninck.
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 inzet en sportiviteit, er allen samen opnieuw een welgeslaagd seizoen - reeds het 55ste
- van maakten.
Tot ieders spijt diende hij wel onze Ere-voorzitter Gilbert De Koninck te verontschuldigen, die er
niet bij kon zijn wegens herstel van een recente rug-operatie.
Maar om Gilbert en echtgenote Bertha (die wel aanwezig was om zoals steeds achter de toog en
bij de bediening te helpen) toch een “hart onder de riem te steken”, kondigde voorzitter Albert aan
om vanaf nu de Fair Play te vernoemen naar Ere-voorzitter Gilbert De Koninck. Deze
deugddoende verrassing, unaniem goedgekeurd door het afdelingsbestuur, kon ook voluit
rekenen op de instemming van de zaal, wat werd verduidelijkt door een oorverdovend applaus.
Een groots teken van waardering !
Voorzitter Albert besprak tevens bondig het voorbije seizoen, en gaf een duidelijke toelichting met
opmerkelijke cijfergegevens, en hij benadrukte nogmaals dat “… Onderling 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, is noodzakelijk én moet verbeteren. Voor
de clubs, spelers/leden, die hieraan verzaken of onvoldoende meewerken, zal er geen plaats
meer zijn in ons verbond. Liever minder clubs, dan wekelijks geruzie en miserie. Kwaliteit is
belangrijker dan kwantiteit!”.
Aansluitend kwam Algemeen Voorzitter Ronnie Van Bouwel aan het woord. Hij bedankte
eveneens iedereen voor hun inzet en vertrouwen, en bekrachtigde met volle overtuiging de
ultieme oproep tot respect, vriendschap en sportiviteit.
Alvorens aan te vangen met de huldiging van de clubs, werd aan onze verdienstelijke
scheidsrechter Stefaan Claes voor zijn 10 jarig “jubileum” in onze liga, een mooie trofee
overhandigd door scheidsrechterscoördinator en secretaris Gaston Van Oycke.
En Stefaan werd terecht bedankt en gefeliciteerd voor zijn inzet.
Tegelijk werd nogmaals een oproep gedaan voor nieuwe arbiters …
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 Voorzitter, de ere-genodigden en bestuursleden in ontvangst te nemen.
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Betreurenswaardig was wel dat voor de eerste keer in de geschiedenis van onze Liga, geen
bekers werden uitgereikt aan de kampioen en de vice-kampioen van 1ste afdeling, wegens de
onaanvaardbare agressie-incidenten van de kopploegen, waarvan er een zelfs werd uitgesloten.
Een “statement van het bestuur”, en hopelijk gebeurt dit nooit meer !
Voor extra info aangaande de gehuldigde clubs en de klassementen wordt graag verwezen naar
ons afdelingsmagazine “GOAL” en naar onze gekende praktische en attractieve website, die
“beheerd” wordt door Daisy (echtgenote van secretaris Gaston).
De DJ van dienst, onze vriend “Willy de Zwijger” van discobar “Smile”, versterkte de
geluksmomenten van alle fiere winnaars met het alomgekende “You never walk alone” en andere
succes-tunes, waarop telkens een spontaan en warm applaus volgde.
En fotografe van dienst, Birgit De Troch, heeft deze euforische momenten vereeuwigd …
Tenslotte toch enkele clubs die een extra vermelding verdienen wegens bijzondere prestaties:
“VK Noorderlicht” (3de D): allerhoogste sportiviteitsscore van 91%.
“Simca Boys” (3de B): derde seizoen op rij winnaar Fair play, en dit jaar ook vice-kampioen.
“FDC” (veteranen) : winnaar Fair play en vice-kampioen.
“Sporting Boys” (veteranen): 2 opeenvolgende seizoenen gelauwerd als kampioen.
“Hoké” (3de B): als nieuwkomer in onze Liga direct kampioen.
“Cristal Boys A” (2de A): kampioen met 11 punten voorsprong.
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 12/08: algemene vergadering) en september voor de start van het
nieuwe voetbalseizoen !
JAN DE TROCH

7

Van harte proficiat aan “V.K. Bouwvrienden”
voor hun veertigste verjaardag !
Tijdens onze Kampioenenviering op 16 mei te Zellik, is de sportieve en sympathieke club “V.K.
Bouwvrienden” gehuldigd als vice-kampioen in 3de afdeling A.
Bij het in ontvangst nemen van hun welverdiende beker, onder luid applaus, is beloofd en
aangekondigd dat we hen met veel plezier een bezoekje zouden brengen voor een artikel naar
aanleiding van hun veertigste verjaardag !
En alzo begaven onze Ere-voorzitter Gilbert De Koninck en ondergetekende zich op een rustige
donderdagavond (5 juni) doorheen het golvende Pajottenland naar het landelijke Herne waar we
in hun lokaal “bij Latjes” in de Stationsstraat, hartelijk werden verwelkomd door voorzitter Diedrik
Decat en spelers Jorn en Thomas.
Wat volgde was een gezellige babbel over hun geliefkoosde zwart-oranje club, waarbij heelwat
leuke anecdotes en interessante weetjes, op zijn Breugheliaans “in geuren en kleuren” werden
verteld.
“V.K. Bouwvrienden” is in 1973 (seizoen ’73-’74) opgericht door stichter-voorzitter André Lanneer,
binnen de bouwonderneming “Lanneer” met de bedoeling het weekend “gezond en sportief” op te
vullen.
Hun eerste wedstrijd speelde de club wel nog onder de naam van “Radio Mi Amigo” met vooral
spelers (eigen werknemers) uit de regio Geraardsbergen . Al grappend werden ze ook wel eens
“FC Beton” genoemd …
Reeds na 2 jaar werd toegetreden tot het K.AV.V.V. om op een vriendschappelijke manier toch
aan competitievoetbal te doen.
Momenteel bestaat het bestuur uit voorzitter Diedrik Decat (die in 2008 stichter-voorzitter André
opvolgde), secretaris Bjorn Devillé en penningmeester Jonas Vleesschauwer.
De club telt een 24-tal leden-spelers, allen jeugdvrienden afkomstig uit Herne, die hun
thuiswedstrijden spelen op het terrein gelegen naast sporhal “de Hernekouter”.
In hun 40-jarig bestaan hebben ze in totaal toch ongeveer een 150 spelers opgesteld, en voordien
speelden ze op terreinen in Tollembeek en Lettelingen.
Hun belangrijkste sponsor is “Latjes”, uitbater van het gelijknamige café-lokaal, die zo vernoemd is
naar zijn “struise” grootvader die als fruitteler tijdens het selectiewerk door een typische fruitbakmet-latjes viel …
Nog een leuke anecdote: door een misverstand daagden ze voor een wedstrijd eens op in
Dilbeek, maar ze hadden hun uitrusting vergeten. In allerijl werd dan maar vlug in een plaatselijke
sportwinkel een outfit aangekocht.
De “Bouwvrienden” zijn een populaire club en werden doorheen de vele jaren graag uitgenodigd
voor deelname aan talrijke activiteiten/evenementen, en ze organiseerden er eveneens zelf met
veel plezier en een enthousiaste inzet :
Tot voor enige tijd namen ze jaarlijks deel aan het tornooi bij hun goede buren en
voetbalvrienden SKO Vollezele.
Decennialang (tot 2011) organiseerden ze zelf hun jaarlijkse eetfestijn in de zaal van de
Katholieke Kring te Herne.
Jaarlijks bieden ze exotische cocktails aan op de grote en befaamde jaarmarkt van Herne (op
Pinkstermaandag).
8

Voor hun leden en spelers zijn er de gezellige, ontspannende en zelfs “beruchte”
familiefeesten en weekenduitstappen.
Ook internationale vriendenwedstrijden worden mede-ingericht: bijvoorbeeld in 2011 speelden
ze een match in de Champagne-streek waarna er een bijzondere “uitwisseling” gebeurde,
namelijk Franse champagne in ruil voor Belgische trappistenbieren … En ze zijn eveneens al
aangetreden in het Engelse “soccer” tegen een bevriende club uit de groot-Londense
omgeving !
Binnenkort gaat er zelfs een oefenwedstrijd door in het nieuwe stadion “Staaien” van SintTruiden, tegen de voetbalvrienden van VK Polder, met aansluitend een etentje in het plaatselijk
klasse-restaurant.
Regelmatig verschijnt er een artikel in de pers over hun belevenissen, zoals toen ze op 23
september 2011 een feestbus huurden om een van hun spelers, Stefaan Springael die in
Roeselare trouwde, te gaan vieren …
En voorzitter Diedrik is echt fier en tevreden dat bij hun thuiswedstrijden, de meeste clubs na
de match samen met hen een pintje gaan mee drinken in hun lokaal.
Ondertussen is hun feestseizoen 2013-2014 op een sublieme en memorabele wijze afgesloten op
zaterdag 7 juni 2014 met een wedstrijd tussen hun huidige ploeg en een gelegenheidsploeg van
gewezen spelers, alsook een tweede match tegen hun Londense vrienden van FC Cannon (een
speler van deze club zijn opa is in Herne terecht gekomen, toen hij n.a.v. een jaarlijkse herdenking
van WO2, hier een vrouw leerde kennen. Hij vertelde dat zijn kleinzoon ook een caféploegje had.
Via enkele mailtjes werd afgesproken en zo ging “de bal aan het rollen”).
Nadien konden de spelers, leden en helpers genieten van een barbecue, tijdens dewelke uiteraard
even officieel gespeecht werd door clubvoorzitter Diedrik, en ere-verbondsvoorzitter Gilbert De
Koninck, die tevens een K.A.V.V.V.-aandenken overhandigde.
Tegelijk is stichter-voorzitter André Lanneer gehuldigd en formeel betiteld als ere-voorzitter, met
een hartelijke bedanking voor zijn decennialange steun en inzet, samen met zijn echtgenote.
En voor de statistieken, bij deze een opsomming van de gewonnen bekers en trofeeën in het
K.A.V.V.V.:
Kampioenenbeker in afdeling 3B, seizoen 1982-1983.
Trofeeën vice-kampioenen in seizoenen 1979-1980 (3A), 1985-1986 (3D), 1998-1999 (3D),
2013-2014 (3D).
Winnaars Fair Play in seizoenen 1984-1985, 1986-1987, 1990-1991 en 1992-1993.
Graag besluiten we met nogmaals onze hartelijkste gelukwensen over te maken aan deze
sympathieke club, en we kijken al uit naar hun gouden jubileum !
Jan De Troch, juni 2014
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K.A.V.V.V. nieuw emailadres secretariaat
Van Oycke Gaston kavvv.vog@telenet.be
AANVANGSDATUM NIEUW SEIZOEN 2014-2015 – ZATERDAG 6 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 reeds de eerste speeldagen
bekijken.

KALENDER SEIZOEN 2014-2015
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 eerst het
secretariaat te verwittigen
INDELING REEKSEN
De reeksindeling seizoen 2014 - 2015 is ook terug te vinden op de website in de rubriek
rangschikkingen.
Wij mogen in onze competitie 2 nieuwe ploegen verwelkomen: Petit Saint Guidon en Blue Wolf .
Om diverse reden verlieten 4 clubs onze verbond Annasr, Nickyspurters A, Sportam en
Hoogstraat.
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

AANDACHTSPUNTEN VOOR HET VOLGENDE SEIZOEN
 Gezien wij een door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde federatie zijn
benadrukken wij nogmaals dat de voertaal van ons Verbond het Nederlands is.
 Elke nieuwe ploeg zal een proefperiode van 1 jaar doormaken, na het seizoen zal een
evaluatie gemaakt worden.
 Spelers van uitgesloten ploegen mogen maximaal met 4 aansluiten bij eenzelfde, al dan
niet nieuwe ploeg.
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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
•Pichichi
•Polonia

•Pote Age 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
LAMME GUICHE: Kruisveld, E. Ysayestraat, 1500 Halle
NEDERBOELARE: KSV Geraardsbergen, Molendreef 38, 9500 Geraardsbergen
NICKYSPURTERS: Sportcomplex Groot-Bijgaarden, Bosstraat, 1702 Groot-Bijgaarden
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
YOUNG BOYS : FCE Moerbeke, Zikastraat, 9500 Geraardsbergen

Vergoedingen scheidsrechters voor het seizoen
Scheidsrechter
(30 €)
Lijnrechter
(30 €)
Bij afgelassing
(15 €)
Gelegenheidsscheidsrechter
(15 €)
Bij afgelassing 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.
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SCHORSINGEN GELE EN RODE KAARTEN VANAF 6/09/2014 (herhaling)
GESCHORST VOOR 1 SPEELDAG
LAMBERT Pieter
747
GERARD Benjamin
781
PIEKARSKI Marek
12544
ZIELINSKI Kazimierz
12539
SIEDLECKY Piotr
12553
PARROLO Alex
15814
ELSEN Benjamin
15829
STIENNEN Cedric
24852
MICHIELS Gerry
3019
DE BACKER Jurgen
1091
DE VOS Kevin
1072
DE SAEGER Nico
1054
BOSMANS James
6356
VAN CAUTER Yannick
1444
BATEN Hans
1471
VAN DAM Jan
15232
LAMBIN Dries
3224
VAN DER PUTTEN Nico
15544
PAUWELS Kris
15574
DE RIJCK Pieter
15514
BENNANI Eakariae
14213
OLBRECHTS Ronny
8832
JACOBS Yannick
5715
COUVREUR Stef
1537
MERCKAERT Maarten
9628
VAN BLEYENBERGH Kenny
16211
LINSEN Tim
9712
SACRE Michaël
9728
MERTENS Hans
317
VAN MOER Bart
10331
MERCKX Mathias
10346
DEBRIE Sven
26643
WIJNS Peter
26919
WATTIEZ Geofrey
26914
ZUKOWSKI Daniel
20130
MICHIELS Christian
25216

Bobo
Bobo
Polonia
Polonia
Polonia
Snipers
Snipers
Sportingboys
Depot
Sparta den Bos
Sparta den Bos
Sparta den Bos
Bleuken
Siccard Boys
Siccard Boys
Peutie 94
Gareel
De Flippers
De Flippers
De Flippers
Pote Age Jette
Union Saintoise
Stroppen
Lembeek
Polder
Likert
Cecilia United
Cecilia United
Tijl
Borneo
Borneo
De Lantaarn
Vraagteken
Vraagteken
Legia
OM Bierghes

GESCHORST VOOR 2 SPEELDAGEN
BAGINSKI Lukasz
12520
DE DECKER Steve
15850
MENTEN Koen
4256
STERCQ Jan
7736
DE CONINCK Glenn
2013
STORME Dieter
12834
SALAMONE SANDRO
10510
VOS Tim
24323
DONEDDU Michaël
25935
VAN BELLE Pieter
4448
DE SMEDT Nick
5542

Polonia
Snipers
Lamme Guiche
Vaillant
Cristal Boys
Krak Boys
Hondzocht
Eendracht
New Fontaine
De Leeuwerik
Essenbeek
12

VERDOODT Thimoty
SERVE Edwin
HOUSSIERE Mitsa
BAUWENS Kris
VAN BILZEN Jan
PENNEWAERT Dieter
DEWALE Jan

5574
1531
14312
1174
26431
313
26912

Essenbeek
Lembeek
Jungle Boys
Young Boys
Patron
Tijl
Vraagteken

GESCHORST VOOR 3 SPEELDAGEN
DELAHAYE Jelle
4680
LORGE Christophe
13043
PORIAU Mickaël
15834
ROOSENS Rudy
24825
VAN ASSCHE Gerd
3176
KIEKENS Klaas
1038
WICHELER Sven
11733
PANTE Logan
24016
KACZMARCZYK Mariusz
20151
APPELMANS Kjell
26119

Jezus Eik
JB United
Snipers
Sportingboys
De Sjoeters
Sparta den Bos
Young Boys
Brussels United
Legia
Beezewaa

GESCHORST VOOR 4 SPEELDAGEN
DABROWSKI Damian
12535
DE VALCK Jimmy
24823
VAN HOREBEKE Tim
5831
SACRE Christophe
9731
DE DECKER Sven
26134

Polonia
Sportingboys
ZSV Overijse
Cecilia United
Beezewaa

GESCHORST VOOR 7 SPEELDAGEN
SELLESLAGS Steve
15846
LEYSSENS Mathias
26134

Snipers
Beezewaa

GESCHORST VOOR 8 SPEELDAGEN
NISSENS Chris
11725
DE BOLLE Stein
11742

Young Boys
Young Boys

LANGDURIGE SCHORSINGEN
VAN ENGELGOM Geert
15516
VAN DER SIJPT Michaël
3730
GOEMAN Jean-Claude

De Flippers tot 6/03/2015
Stinne Boys tot 6/03/2015
tot 21/03/2015

LEVENSLANGE SCHORSINGEN
PIORKO Jerzy
20132
GALLEMAERS Frederic
6621
VAN DEN BROUCK Kenny
7616

Legia
vanaf 21/03/2009
VPRLW
tot 22/10/2011
Gildenteam tot 27/04/2013

Bij de schorsingen werd geen rekening gehouden met eventuele transferts.
De betrokken clubs zijn dan ook verantwoordelijk voor het opstellen van een geschorste
speler.
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K.A.V.V.V.
VLAAMS BRABANT – OOST VLAANDEREN

REEKSINDELING SEIZOEN 2013-2014
1e AFDELING
1. BOBO A
2. CRISTAL BOYS A
3. DE VISSERS
4. DEPOT
5. DQS FONTAINE
6. JB UNITED
7. JEZUS EIK A
8 LAMME GUICHE
9 POLONIA
10 SNIPERS
11. SPORTING AFFLIGEM
12. SPORTING BOYS A
13. TERVUREN RANGERS
14. WEEK SPORT A

2e AFDELING A
1. BLEUKEN
2. CAFEBOONTJES A
3. CECILIA UNITED
4. DE SJOETERS A
5. DYNAMO WIJNDAAL
6. HOKE
7. KRAK BOYS
8. LOKOMOTIV CENTRUM B
9. PENARROYA
10. PEUTIE 94
11. SPARTA DEN BOS A
12. VAILLANT
13. ZSV OVERIJSE

2e AFDELING B
1. DAVIDSKORNUITEN
2. DE FLIPPERS
3. DE LEEUWERIK
4. DILBEEK
5. EENDRACHT
6. ESSENBEEK A
7. GAREEL A
8 HONDZOCHT
9. PICHICHI
10. POTE AGE JETTE A
11. SAFIRA
12. STROPPEN
13. UNION SAINTOISE

3e AFDELING A
1. BEEZEWAA
2. BOUWVRIENDEN
3. BUIZINGEN A
4. CONGO
5. ESSENBEEK B
6. JUNGLE BOYS
7. LEMBEEK
8. NEDERBOELARE
9. PALLIETERKEN
10. POLDER
11. VOLLEZELE
12. YOUNG BOYS

3e AFDELING B
1. CAFEBOONTJES B
2. CRISTAL BOYS B
3. DE SJOETERS B
4. LIKERT
5. NICKYSPURTERS
6. OPEL BOYS
7. PATRON
8. SICCARD BOYS
9. SIMCA BOYS.
10. SPARTA DEN BOS B
11. STINNE BOYS
12. VISIE

3e AFDELING C
1. BLEU WOLF
2. BOBO B
3. BORNEO
4. CITE
5. DUVELSHOEK
6. EENDRACHT VILVOORDE
7. IN ONZEN TIJD
8. JEZUS EIK B
9. LOKOMOTIV CENTRUM A
10. ONS HUIS
11. TIJL
12. V.P.R.L.W.

3e AFDELING D
1. BLACK & BLUES
2. BRUSSELS UNITED
3. CELTIC HALLE
4. DE LANTAARN
5. KASTEELTJE
6. LEGIA
7. NOORDERLICHT
8. PETIT ST GUIDON
9. POLAND TEAM
10. POTE AGE JETTE B
11. STAFF TEAM
12. TREF

AFDELING VETERANEN
1. BIERGHES OM
2. BOBO VET.
3. BUIZINGEN B
4. CRISTAL BOYS C
5. F.D.C.VET.
6. GAREEL VET.
7 JEZUS EIK C
8. SPARTA DEN BOS VET.
9. SPORTING BOYS B
10. SPORTING CORNER
11. VRAAGTEKEN
12. WEEK SPORT
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