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Het overwegen waard 
 
Wekelijks haalt onze aanduider halsbrekende toeren uit om, weliswaar met succes, voor alle wedstrijden een scheidsrechter te 
sturen. 
Als het dan al eens niet lukt is dat vervelend in de eerste plaats voor hem, maar uiteraard ook voor de beide ploegen. 
De reden is niet ver te zoeken: ons scheidsrechterskorps is te beperkt en dat er toch weinig wedstrijden zonder referee zijn is 
dan nog te danken aan de moed, de inzet en het uithoudingsvermogen van scheidsrechters die niet bepaald tot de jongste 
leeftijdscategorieën behoren. 
 
Meer en vers bloed inbrengen voor het uitoefenen van deze niet altijd even dankbare job behoort blijkbaar tot een van de 
moeilijkste en zwaarste uitdagingen in de sportwereld. En toch moet er dringend aan gewerkt worden. 
 
Wij kunnen in feite niet veel anders dan hiervoor rekenen op de clubs zelf … mogen wij daarom iets in overweging geven?  
 
Stel dat een speler, of die nu bij de veteranen speelt of als senior-speler in de andere competitie, op een bepaald moment van 
mening is dat het voetballen op zich toch een beetje zwaar begint te wegen, maar het anderzijds niet ziet zitten om gewoon als 
supporter langs de lijn (of aan de toog) te “niksen” m.a.w. in beweging wil blijven, is dat dan niet een ideaal moment om toe te 
treden tot het scheidsrechterskorps? 
 
De KBLVB, dolgelukkig met een nieuwe aanwinst, zorgt voor opleiding, uitrusting, enz. en de nieuwe referee heeft zijn nodige 
lichaamsbeweging vast en kan bovendien zijn spelersondervinding gebruiken om een goed scheidsrechter te worden/te zijn. 
 
Is dit geen overweging waard? 

 
Aansluitingen 
  
Er wordt met aandrang gevraagd de aansluitingsformulieren volledig in te vullen (clubnaam en -nummer, geboortedatum van 
aan te sluiten lid, adresgegevens, handtekening van aan te sluiten lid én secretaris). Formulieren waar één van opgenoemde 
gegevens ontbreken worden onverbiddelijk teruggezonden met als gevolg dat de aansluiting vertraging oploopt. 
 
In sommige gevallen is het mogelijk dat de club een lidkaart niet tijdig ontvangt. De betrokken club kan er zich tot vrijdag 16u 
bij de coördinatoren (Karen en Jo) via  016.20 14 13 of via info@kblvb.be van vergewissen of de speler al dan niet 
speelgerechtigd is voor de eerstvolgende wedstrijd. 
 
Wanneer een speler zijn lidkaart niet kan voorleggen moet hij eigenhandig op het scheidsrechtersblad zijn naam, voornaam, 
volledig adres en geboortedatum noteren en op dezelfde manier ondertekenen als hij op zijn aansluitingsformulier heeft 
gedaan. 
 
Wijzigingen aan de kalender 
  
 Gelieve bij iedere vraag in verband met de kalender het wedstrijdnummer te vermelden! 
 DO0204 Silverbells Oudenhove - Sint Jozef Londerzeel op latere datum i.p.v. op 12.09 
 3A0203 Raté Neerijse - SK Herent op latere datum i.p.v. op 13.09 
 
Clubactiviteiten 
  
Zaterdag 13.9 (16u -> 21u) en zondag 14.9 (11u30 -> 15u en 17u -> 20u) eetdagen in de kantine van Plenke Werchter. 
 
Zondag 14.9 (11u30 -> 20u30) mosseldag Bruggenhof Betekom zaal Verhaegen te Betekom. 
 
Reanimeren en defibrilleren 
 
Sporten is gezond. Intensief sporten vergt echter veel van je lichaam, met af en toe letsels tot gevolg. Soms gaat het grondig 
mis. Jaarlijks krijgen tientallen mensen een hartstilstand tijdens of net na het sporten. 
Als dat gebeurt, is het belangrijk om er snel bij te zijn. Met elke minuut die verstrijkt voordat er gestart wordt met de reanimatie, 
daalt de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Voor een sportclub is het letterlijk van levensbelang dat ploegmaten en 
trainers weten hoe ze moeten reanimeren. Wachten op professionele hulp duurt in zo’n omstandigheden immers te lang.  
 

Daarom lanceren Rode Kruis-Vlaanderen en minister van Sport Philippe Muyters het project “Reanimeren en defibrilleren voor 
sportclubs”. Rode Kruis-Vlaanderen biedt 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding reanimeren en defibrilleren 
aan. Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de inschrijvingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro voor de hele opleiding. 
Voor dit bedrag kunnen telkens 15 clubleden opgeleid worden om snel en efficiënt op te treden wanneer het nodig is. Sportclubs 
die deelnemen aan de opleiding, krijgen een label “Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen”. 
 

Dit project, dat aansluit bij het Actieplan Gezond Sporten van de Vlaamse overheid, wil sportclubs die al werken rond gezond 
sporten aanmoedigen om te blijven investeren in opleiding en materiaal voor een veilige sportomgeving.  
Daarom wordt er een selectie gemaakt aan de hand van een vragenlijst die peilt naar de verschillende aspecten van een veilige 
sportcontext binnen de club. Nadat je deze lijst hebt ingevuld, kom je te weten of je sportclub in aanmerking komt voor de 
opleiding “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”. Is dat niet het geval, dan kan je uiteraard terecht bij Rode Kruis-
Vlaanderen voor eerstehulp-opleidingen buiten het kader van dit project. Hoe sneller de sportclub inschrijft, hoe meer kans ze 
maakt om geselecteerd te worden. 
Meer weten of inschrijven? Surf naar http://www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Opleidingen/readefisport/
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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. 
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Wedstrijdplanning 15 t.e.m. 21.09.14 
 
 

Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter(s) 

1A0301 za 20.09 - 14:30 Kapelleke Langdorp VK Wakkerzeel Cloots 

1A0302 za 20.09 - 15:00 Sparta Tremelo Leuven MD Vanluyten 

1A0303 za 20.09 - 15:00 Bareel Molenstede Plenke Werchter Moerenhout 

1A0304 za 20.09 - 14:30 KWB Scherpenheuvel WB Scherpenheuvel Peeters 

1A0305 za 20.09 - 15:45 Remy Boys Wijgmaal Shanghai Leuven Vandermotten 

1A0306 za 20.09 - 14:30 Pakenhof Heverlee Astra Begijnendijk Cans 

1A0307 za 20.09 - 14:30 VP Korbeek-Dijle Alpia Tildonk Timmermans 

1A0308 za 20.09 - 15:00 Nelly Boys Rillaar Torma Engsbergen Cops 

     
2A0301 za 20.09 - 15:00 Polyte Schaffen Hezerheide Schaffen Geeraerts 

2A0302 za 20.09 - 15:00 VVV Molenstede Çotanak Beringen Thijs 

2A0303 za 20.09 - 16:30 Salamander Zelem FC Gloria NGB Deceuster 

2A0304 za 20.09 - 17:15 Boca Juniors Zichem Lachers S'Heuvel Van Attenhoven 

2A0305 za 20.09 - 14:30 RD Kaggevinne Belta Tessenderlo Verlinden 

2A0306 za 20.09 - 15:00 Belspa Ajax Kelberg Schaffen Berge 

2A0307 za 20.09 - 14:30 Britanic Vorst El Toro Paal Ceulemans 

     
2B0301 za 20.09 - 15:00 Dorpskroeg Egenhoven VK Halewijn Clemens 

2B0302 za 20.09 - 15:00 Tabor Heverlee De Venne Aarschot Schepers 

2B0303 za 20.09 - 15:00 Pikket Perk VK Heuvel-lo Caes 

2B0304 za 20.09 - 15:00 Supers Mechelen Amicia Herent Corbeels 

2B0305 za 20.09 - 15:00 FC Pellenberg Knepper Leefdaal Roosen 

2B0306 za 20.09 - 15:00 Raket Tienen De Zoenk Kessel-lo Nitelet 

2B0307 vr 19.09 - 20:00 Sint-Joris Weert Caf 99 Heverlee Deceuster 

     
3A0301 za 20.09 - 17:30 LVC Rotselaar KG Heverlee Michielsens 

3A0302 za 20.09 - 15:00 Patria Tienen Plato Tienen Froyen 

3A0303 za 20.09 - 14:00 SK Herent VVS Rotselaar Betsen 

3A0304 za 20.09 - 15:00 Bruggenhof Betekom Raté Neerijse Van Den Eynde 

3A0305 za 20.09 - 13:30 Remy Boys Wijgmaal Rozenhof Veltem Vandermotten 

3A0306 za 20.09 - 17:00 Leuven Cardinals SKN Winge Verbeeck 

3A0307 za 20.09 - 13:00 Vincitori Leuven Onder-Ons Kessel-lo Vandenwijngaert 

3A0308 za 20.09 - 15:00 RG Oplinter FC Massis Simons 

     
3B0301 zo 21.09 - 09:30 Boerenbond Broechem VK Wakkerzeel Van Den Eynde 

3B0302 zo 21.09 - 09:30 Astra Begijnendijk Vosberg Sport Cloots 

3B0304 zo 21.09 - 10:00 Ludwina Bonheiden ROJM Willebroek Geeraerts 

3B0305 zo 21.09 - 09:30 VVS Rotselaar KWB Hombeek Caes 

3B0306 zo 21.09 - 10:00 KWB Putte Plenke Werchter Abdellah 

     
3C0301 zo 21.09 - 09:30 Kapelleke Langdorp De Brodders Herselt Michielsens 

3C0302 zo 21.09 - 10:00 De Zon Wersbeek Scouts Testelt Froyen 

3C0303 zo 21.09 - 09:30 Dry Eycken Herselt Torenploeg Tongerlo Smeulders 

3C0304 zo 21.09 - 11:00 Buffalo Tienen KK Bekkevoort Nitelet 

3C0305 zo 21.09 - 09:30 Sportwereld Averbode KWB Herselt Vandenwijngaert 
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Wedstrijdplanning 15 t.e.m. 21.09.14 
 
 
 
Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter(s) 

DC0301 zo 21.09 - 14:00 HSV Tongerlo VK Wakkerzeel Peeters 

DC0302 vr 19.09 - 20:30 Ladies Tremelo H.O.T. Ladies Van Dijck 

DC0303 zo 21.09 - 14:30 Delfino Ladies Hutsepot Bevel Lambrechts 

     
DO0301 vr 19.09 - 20:15 Cristal Merchtem St-Jozef Londerzeel Moerenhout 

DO0302 vr 19.09 - 20:15 FC Briel Juventus Schoonaerde Temmerman 

DO0303 vr 19.09 - 20:30 Eendracht Mazenzele Troubleshooters Van Der Cruyssen 

     
MV0201 di 16.09 - 20:00 D'Aa Beloften Den Eendrachters Van De Velde 

MV0202 di 16.09 - 21:00 De Kluizen Endoka Van De Velde 

MV0203 do 18.09 - 20:00 Marcoen Juventus Christiaens 

MV0204 do 18.09 - 21:00 Park Meubelen Peirlinck Christiaens 

     
VA0301 za 20.09 - 17:15 Kapelleke Langdorp VK Wakkerzeel Daems 

VA0302 za 20.09 - 17:00 VVV Molenstede Tabor Heverlee Smeulders 

VA0303 za 20.09 - 16:00 SK Herent Alpia Tildonk Bronckars 

VA0304 za 20.09 - 14:30 Hezerheide Schaffen Belta Tessenderlo Demuynck 

     
VB0301 vr 19.09 - 20:30 LVC Rotselaar Sint-Joris Weert Betsen 

VB0302 vr 19.09 - 20:15 KHO Bierbeek WWGS Herent Schepers 

VB0303 vr 19.09 - 20:00 Victoria Tongerlo Plenke Werchter Daems 

VB0304 vr 19.09 - 20:00 KWB Scherpenheuvel BW Genebos Roosen 

VB0305 vr 19.09 - 20:30 VVS Rotselaar Knepper Leefdaal Van Attenhoven 

VB0306 vr 19.09 - 20:00 SC Aarschot Barça Tienen Ceulemans 

VB0307 vr 19.09 - 20:30 VK Wakkerzeel KSC Keerbergen Verbeeck 

     
VC0301 vr 19.09 - 20:30 Sporting Molenbeek Nelly Boys Rillaar Vanluyten 

VC0302 vr 19.09 - 20:00 Meensel-Kiezegem Groene Heide Rillaar Steegmans 

VC0303 vr 19.09 - 20:30 Salamander Zelem Flipper Geetbets Berge 

VC0304 vr 19.09 - 20:00 White Star Vets KK Bekkevoort Simons 

VC0305 vr 19.09 - 20:00 FC Pellenberg Atlas Linter Geboes 

VC0306 vr 19.09 - 20:00 VC Bekkevoort Racing Butsel Thijs 

     
ZA0201 di 16.09 - 22:00 Diesels De Bikers Caes 

ZA0202 zo 21.09 - 20:00 De Blue Thrills OV Fireballs Vandermotten 

ZA0203 zo 21.09 - 21:00 Bulls Hijgende Herten Vandermotten 

ZA0204 zo 21.09 - 22:00 X-Boys MS United Vandermotten 

 
 


