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Varia 

Kalenderwijziging 

2A0104 Salmander Zelem - Boca Juniors Zichem: op zaterdag 7.9 om 14u30 (i.p.v. om 175u15) 
DO0104 vr 06/09/2013 20:30 : Eendracht Mazenzele - Cristalgirls M'tem 
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Clubactiviteit 

Zondag 8 september (11u30 tot 20u) mosseldag Bruggenhof Betekom in  
zaal Verhaegen te Bekom. 

Vergoedingen aan de scheidsrechters 

Volgende tarieven zijn van kracht: 

Wedstrijdvergoeding 

▪ Categorie A € 25,00 

▪ Categorie B € 24,00 

▪ Categorie C € 23,00 

▪ Stagiair € 23,00 

▪ Assistent-scheidsrechter € 23,00 

▪ Dameswedstrijd € 23,00 

▪ Veteranenwedstrijd € 23,00 

▪ Zaalwedstrijd € 18,00 

▪ Onbespeelbaar terrein € 8,00 

 

Verplaatsingsonkosten 

▪ Per kilometer € 0,25 

 

Verblijfskosten 

▪ Verplaatsing > 100 km (enkel) € 7,50 

▪ opeenvolgende wedstrijden (zelfde terrein en zelfde dag) € 5,00 
 

Gelegenheidsscheidsrechter of assistent 

▪ Vergoeding (iedere ploeg € 5,00) € 10,00 

▪ Verplaatsing geen 

Opgelet 

Bij elk bezoek aan het Huis van de KBLVB graag 
parkeren op de Celestijnenlaan en niet voor het 
flatgebouw! 
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Informatie aan de leden 

Ingevolge de informatieplicht die aan de Sportfederaties wordt opgelegd bij Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-

professionele sportbeoefenaar, worden alle leden van de KBLVB langs deze weg ingelicht. 

Deze informatie moet aan elke sportbeoefenaar ter kennis worden gebracht : ofwel door aan elke sportbeoefenaar een exemplaar te 

overhandigen, ofwel door aan te plakken op een duidelijk zichtbare en voor de sportbeoefenaars vrij toegankelijke plaats. Alle wijzigingen moeten 

op dezelfde manier en schriftelijk ter kennis worden gebracht. 

De vrijheidsregeling 

Elke niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht jaarlijks zijn overeenkomst van lidmaatschap met zijn sportvereniging (club) te 

beëindigen. Daarvoor moet de sportbeoefenaar, op straffe van nietigheid: 

 tussen 1 en 30 juni een aangetekend schrijven sturen naar zijn sportvereniging (club) én naar de sportfederatie “Huis van de KBLVB 

Celestijnenlaan 39 bus 1 te 3001 Heverlee”; de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending; 

 de brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend, m.a.w. vanaf die dag kan de sportbeoefenaar aansluiten bij een andere sportvereniging 

(club). 

 

De verzekering 

De aangesloten sportbeoefenaars zijn, via hun sportvereniging (club) en de KBLVB, verzekerd tegen de voorwaarden bepaald bij het Decreet van 

13/04/1999 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de volledige tekst van de verzekeringspolis kan geraadpleegd 

worden bij de sportvereniging “Huis van de KBLVB Celestijnenlaan 39 bus 1 te 3001 Heverlee”. De verzekeraar is NV ARENA, Tweekerkenstraat 14 

te 1000 Brussel. 

De tuchtregeling 

De tuchtregeling bij de KBLVB wordt geregeld bij Algemeen Reglement; vooral hoofdstukken VIII en X zijn hier van belang en de strafnormen zijn 

opgenomen in bijlage 9 aan bedoeld Algemeen Reglement, waarvan de volledige tekst ter beschikking is bij uw club of bij de sportfederatie “Huis 

van de KBLVB Celestijnenlaan 39/1 te 3001 Heverlee”. Een samenvatting : 

 een dossier tegen een sportbeoefenaar wordt in 1e instantie behandeld door het sportcomité (S.C.); 

‐ Alle personen en clubs, die betrokken zijn bij de zaak, moeten minstens TIEN dagen van tevoren per brief worden opgeroepen (dag van 

verzending en dag van de zitting inbegrepen). Alle betrokkenen worden persoonlijk opgeroepen en hun sportvereniging wordt 

geïnformeerd. 

‐ Iedere opgeroepene moet zich persoonlijk aanbieden. De niet-professionele sportbeoefenaar evenwel mag zich ten allen tijde laten 

bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman van zijn keuze; hij mag zich ook laten bijstaan door een tolk als hij de Nederlandse taal 

niet begrijpt of niet spreekt.  

‐ De betrokkenen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de gemotiveerde uitspraak.  

‐ Zodra het onderzoek in een zaak is afgesloten kan het dossier, op de wekelijkse contactdag voorafgaande aan de zitting van het bevoegd 

comité, ter kennis worden gebracht van de partijen, die daartoe een verzoek indienen. Dergelijk verzoek kan niet als het een materie 

betreft bedoeld bij het MVS-DECREET.  

 tegen een beslissing van het Sportcomité kan door de sportbeoefenaar zelf beroep worden aangetekend bij het Beroepscomité (B.C. - Huis 

van de KBLVB Celestijnenlaan 39 bus 1 te 3001 Heverlee); de vorm, de termijnen en borgstelling ter zake worden beschreven in artikel 123 

van het Algemeen Reglement. 

 tegen een beslissing van het Beroepscomité kan door de sportbeoefenaar zelf een vraag tot onttrekking worden ingediend bij de Raad van 

Bestuur (Huis van de KBLVB Celestijnenlaan 39/1 te 3001 Heverlee); de vorm, de termijnen, voorwaarden en borgstelling ter zake worden 

beschreven in artikel 124 van het Algemeen Reglement.  

 voor bepaalde overtredingen waar de strafmaat maximaal twaalf speelweekeinden schorsing voorziet, kan door de Onderzoekscommissie 

(O.C.) aan de sportbeoefenaar een “minnelijke schikking” worden voorgesteld; deze aangelegenheid wordt beschreven in artikel 158. van het 

Algemeen Reglement.  

 

De waarborgen 

Het Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar bevat in hoofdstuk III een aantal 

waarborgen, waarvan bovenstaande informatie deel uitmaakt. 

Tot slot 

Nog even herhalen dat de volledige tekst van het Algemeen Reglement (en dus ook van het voormelde Decreet - zie bijlage 5) ter beschikking is 

in Het Huis van de KBLVB Celestijnenlaan 39/1 in 3001 Heverlee. 



 

   

Beker heren 

BH1601 Alpia Tildonk Lachers Scherpenheuvel   8 -0 

BH1602 Raket Tienen De Venne Aarschot   0 - 5 

BH1603 Leuven MD VP Korbeek-Dijle   6 -4 

BH1604 Raté Neerijse Nelly Boys Rillaar   2 -5 

BH1605 Astra Begijnendijk KG Heverlee   5 -0 

BH1606 WB Scherpenheuvel Amicia Herent   4 -1 

BH1607 De Zoenk Kessel-lo Shanghai Leuven   6 -3 

BH1608 SK Herent Bareel Molenstede   3 -4 

BH1609 Caf99 Heverlee   VK Wakkerzeel 0 -1 

BH1610 Plenke Werchter OO Kessel-lo   1 -2 

BH1611 Belta Tessenderlo Dorpskroeg Egenhoven   1 -4 

BH1612 Bruggenhof Betekom RD Kaggevinne   5 -1 

BH1613 KWB Scherpenheuvel Supers Mechelen   7 -1 

BH1614 Cafetaria Heverlee Victoria Tongerlo   3 -2 

BH1615 FC Pellenberg SKN Winge   4 -0 

    
Beker veteranen vrijdag 

BVV1601 Korbeek Sport ZD Tienen   op 17.9.13 

BVV1602 KFC Diest Elnor Wespelaar   1 - 2 

BVV1603 Barça Tienen Sint-Joris Weert   1 - 1 nv 2 - 1  

BVV1604 VK Wakkerzeel VC Winge   6 - 0 

BVV1605 Nelly Boys Rillaar VVS Rotselaar   4 - 0 

BVV1606 SC Aarschot Meensel-Kiezegem   3 - 6 

BVV1607 KK Bekkevoort KWB Scherpenheuvel   3 - 1 

Instructies met betrekking tot de spelregels 

1. De KBLVB heeft kennis genomen van de wijziging die de FIFA doorvoerde bij enkele interpretaties van de buitenspelregel. Wij twijfelen 
echter aan de toepasbaarheid van deze “nieuwe” regels, vooral omdat in onze competities de scheidsrechter eerder uitzonderlijk hulp 
krijgt van assistenten. Bovendien hebben we al voldoende commotie en onduidelijkheid kunnen vaststellen op het hoogste voetbalniveau. 
Om die reden geeft het CA van de KBLVB als richtlijn aan onze scheidsrechters : laat die nieuwe onderrichtingen voor wat ze zijn en pas 
gewoon de buitenspelregel toe zoals die in het vorige seizoen van toepassing was. 
 

2. De KBLVB zet jaar na jaar meer middelen in om de fair play op en rond het terrein aan te moedigen. Deze gedachte wordt ook 
doorgetrokken naar de instructies die onze scheidsrechters meekrijgen!  

 Dit betekent in de praktijk dat "Een tackle die de veiligheid van de tegenstrever in gevaar brengt, moet bestraft worden als ernstig 
gemeen spel d.w.z. directe uitsluiting en een directe vrije trap". 

 Uiteraard bestaat het risico dat een speler te streng bestraft wordt, maar iedereen moet er zich van bewust zijn dat een scheidsrechter 
handelt vanuit de spelregels en instructies en daarbij spelfases moet beoordelen binnen enkele seconden. De scheidsrechter moet de 
spelers beschermen en het is dan ook vanuit deze gedachte dat we deze richtlijn meegeven! 

a. Bij de beoordeling van de duels moet de scheidsrechter volgende criteria in overweging nemen: 
 kan hij de bal spelen? 
 de snelheid en kracht van de actie? 
 de richting van de voet – gebruik van de noppen? 
 brengt hij de fysieke integriteit in gevaar? 
 is er sprake van buitensporige inzet? 

b. Er wordt in de spelregels met betrekking tot deze overtredingen nergens gesproken van vrijwillig of onvrijwillig; 
c.  simulaties/schwalbes met de bedoeling om de scheidsrechter te misleiden zullen  steeds bestraft worden met een gele kaart. 
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Wedstrijduitslagen 30 tot 31 augustus 2013 



 

 

   

Code  Datum  Thuisploeg  Bezoekers  Scheidsrechter 

1A0201  za 14/09/2013 15:45  Remy Boys Wijgmaal  SV Victoria Tongerlo  Janssens 

1A0202  za 14/09/2013 14:30  Nachtegaalboys Hhout  Kapelleke Langdorp  Geeraerts 

1A0203  za 14/09/2013 14:30  Astra Begijnendijk  Sparta Tremelo  Moerenhout 

1A0204  za 14/09/2013 15:00  Cafetaria Heverlee  VP Korbeek‐Dijle  Van Attenhoven 

1A0205  za 14/09/2013 14:30  VK Wakkerzeel  Bareel Molenstede  Corbeels 

1A0206  za 14/09/2013 15:45  Alpia Tildonk  Torma Engsbergen  Caes 

1A0207  za 14/09/2013 15:00  KWB Scherpenheuvel  Shanghai Leuven  Cloots 
  

2A0201  za 14/09/2013 14:30  RD Kaggevinne  Hezerheide Schaffen  Verlinden 

2A0202  za 14/09/2013 15:00  De Hoef Kortenaken  El Toro Paal  Jonckers 

2A0203  za 14/09/2013 17:15  Boca Juniors Zichem  Polyte Schaffen  Clemens 

2A0204  za 14/09/2013 14:30  Salamander Zelem  Kelberg Schaffen  Cops 

2A0205  za 14/09/2013 15:00  Nelly Boys Rillaar  Belta Tessenderlo  Thijs 

2A0206  za 14/09/2013 15:00  VC De Rakkers  Lachers S'Heuvel  Vandenwijngaert 
  

2B0201  za 14/09/2013 15:00  Dorpskroeg Egenhoven  Sint‐Joris Weert  Weenen 

2B0202  za 14/09/2013 17:00  Knepper Leefdaal  VK Heuvel‐lo  Schepers 

2B0203  za 14/09/2013 15:00  Tabor Heverlee  Caf 99 Heverlee  Vandermotten 

2B0204  za 14/09/2013 13:30  Plenke Werchter  Amicia Herent  Deceuster 

2B0205  za 14/09/2013 18:00  De Venne Aarschot  FC Pellenberg  Bergé 

2B0206  za 14/09/2013 13:30  Alpia Tildonk  De Zoenk Kessel‐lo  Ceulemans 

2B0207  za 14/09/2013 15:00  Raket Tienen  Leuven MD  Froyen 
  

3A0201  zo 15/09/2013 09:30  VVS Rotselaar  Dry Eyckenboys  Deceuster 

3A0202  zo 15/09/2013 09:30  Torenploeg Tongerlo  Kapelleke Langdorp  Caes 

3A0203  zo 15/09/2013 09:30  Sportwereld Averbode  Scouts Testelt  Clemens 

3A0204  zo 15/09/2013 09:30  Plenke Werchter  Astra Begijnendijk  Van Den Eynde 

3A0205  zo 15/09/2013 09:30  VK Wakkerzeel  VILv Heverlee  Geeraerts 

3A0206  zo 15/09/2013 09:30  KWB Herselt Centrum  Buffalo Tienen  Corbeels 

3A0207  zo 15/09/2013 09:30  KK Bekkevoort  De Zon Wersbeek  Simons 

3A0208  zo 15/09/2013 10:00  KWB Putte  De Brodders Herselt  Verbeeck 

Wedstrijdplanning 

Wedstrijdplanning 10 tot 15 september 2013 
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3B0201  za 14/09/2013 13:30  Remy Boys Wijgmaal  Pikket Perk  Verbeeck 

3B0202  za 14/09/2013 15:00  RG Oplinter  Onder‐Ons Kessel‐lo  Cans 

3B0203  za 14/09/2013 14:00  SK Herent  SKN Winge  Van Dijck 

3B0204  za 14/09/2013 15:00  Patria Tienen  VK Halewijn  Flach Robert 

3B0205  za 14/09/2013 15:00  De Venne Aarschot  Raté Neerijse  Bronckars 

3B0206  za 14/09/2013 15:00  KG Heverlee  VVS Rotselaar  Roosen 

3B0207  za 14/09/2013 15:00  Bruggenhof Betekom  Rozenhof Veltem  Van Den Eynde 

3B0208  za 14/09/2013 15:00  FC Massis  Plato Tienen  Betsen 
  

DC0201  zo 15/09/2013 14:00  Vera Girls Nijlen  Irlande Melsbroek  Peeters 

DC0202  vr 13/09/2013 20:15  VK Wakkerzeel  H.O.T. Ladies  Ceulemans 

DC0203  zo 15/09/2013 15:00  Hezerheide Schaffen  Ladies Sp. Tremelo  Lambrechts 

DC0204  za 14/09/2013 15:00  Britsh United Bsl  Hutsepot Bevel  Betsen 
  

DO0201  vr 13/09/2013 20:30  Troubleshooters Asse  Lippelogirls  Sergeant 

DO0202  vr 13/09/2013 20:15  Silverbells O'hove  VK De Sjoeters Dames  Temmerman 

DO0203  vr 13/09/2013 20:15  WC Briel  Cristalgirls M'tem  Flores 

DO0204  vr 13/09/2013 20:30  Eendracht Mazenzele  Juventus Schoonaarde  Van Der Cruyssen 
  

VA0201  za 14/09/2013 16:00  Plenke Werchter  Alpia Tildonk  Flach Johan 

VA0202  za 14/09/2013 17:00  VK Wakkerzeel  Kapelleke Langdorp  Demuynck 

VA0204  za 14/09/2013 16:45  Belta Tessenderlo  Tabor Heverlee  Smeulders 
  

VB0201  vr 13/09/2013 20:00  Knepper Leefdaal  SV Victoria Tongerlo  Jonckers 

VB0203  vr 13/09/2013 20:30  KFC Herent  Barça Tienen  Moerenhout 

VB0204  vr 13/09/2013 20:00  Korbeek Sport  LVC Rotselaar  Lagae 

VB0205  vr 13/09/2013 20:30  Groene Heide Rillaar  SC Aarschot  Cloots 

VB0206  vr 13/09/2013 20:00  KWB Scherpenheuvel  VVS Rotselaar  Simons 
  

VC0201  vr 13/09/2013 20:30  Sporting Molenbeek  Nelly Boys Rillaar  Froyen 

VC0202  vr 13/09/2013 20:00  VC Bekkevoort  VC Winge  Roosen 

VC0203  vr 13/09/2013 20:30  ZD Tienen  Atlas Linter  Flach Robert 

VC0204  vr 13/09/2013 20:00  Salamander Zelem  Meensel‐Kiezegem  Janssens 

VC0205  vr 13/09/2013 20:00  Sint‐Joris Weert  FC Pellenberg  Geboes 

VC0206  vr 13/09/2013 20:30  KK Bekkevoort  KFC Diest  Steegmans 

VC0207  vr 13/09/2013 20:30  Flipper Geetbets  Racing Butsel  Michielsens 
  

ZA0101  di 10/09/2013 22:00  MS United  Hijgende Herten  Deceuster 

ZA0102  zo 15/09/2013 20:00  Diesels  OV Fireballs  Vandermotten 

ZA0103  zo 15/09/2013 21:00  De Blue Thrills  De Bikers  Vandermotten 

ZA0104  zo 15/09/2013 22:00  Bulls  De Metteko's  Vandermotten 
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