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Vormgeving: 

       Karen Andries 

Verantw. uitgever: 

                 Pol Vanmol 



 

   

 

 

Varia 

Schorsing cumul gele kaarten 

195 FC Nachtegaalboys Derboven Joeri 0184 1A 30.11.2013 
073 FC Pellenberg Scheepmans Kenny 0681 2B 30.11.2013 
154 V.V. Standard Rotselaar Goovaerts Koen 0290 VB 29.11.2013 
243 VP Korbeek-Dijle Bonnast Yannick 0345 1A 30.11.2013 
421 FC Raté Neerijse Peeters Steve 0021 3B 23.11.2013 
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Ongunstige weersomstandigheden 

Bij ernstige twijfels met betrekking tot de bespeelbaarheid van je terrein kan je een hoop onnodige onkosten en verplaatsingen voorkomen. 

Neem contact op met de permanentiedienst in het Huis van de KBLVB   016.20 14 13:  

 donderdag tussen 13u en 19u30 

 zaterdag tussen 9u en 10u 

 zondag tussen 9u en 10u 

 

De bondsverantwoordelijke laat een terreinkeuring uitvoeren en informeert de betrokkenen van het resultaat. 

Noteer dat: 

 enkel in periodes van zeer ongunstige weersomstandigheden een permanentiedienst wordt voorzien; 

 clubs niet zelf een scheidsrechter mogen contacteren voor een terreinkeuring; 

 algemene afgelastingen ook via Teletekst worden verspreid; 

 je ook informatie kan inwinnen op onze website www.kblvb.be en via onze Facebookpagina; 

 er mogelijk ook via e-mail wordt verwittigd. 

 

(Terrein)afgevaardigde -> spelers -> (terrein)afgevaardigde 

Om misverstanden uit de wereld te helpen lichten wij de mogelijkheid tot wisselen van functie tussen (terrein)afgevaardigde en speler even toe: 

▪ Een speler die wordt gewisseld kan de rol van (terrein)afgevaardigde opnemen; 

▪ Een (terreinafgevaardigde) kan, mits te zijn vervangen, speler worden op voorwaarde dat hij voor aanvang van de wedstrijd staat 

vermeld in de lijst van 20 potentiele spelers. 

▪ Na de wedstrijd moet de scheidsrechter in de rubriek “allerlei” van het scheidsrechtersblad melding maken van de vervanging van de 

(terrein)afgevaardigde. 

▪ Een uitgesloten speler en/of (terrein)afgevaardigde kan geen andere functie opnemen. 


