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Er even tussenuit 
  

In de periode van 24 december 14 tot 2 januari 15 is het Huis van de KBLVB gesloten. De briefwisseling en het 
mailverkeer worden wel opgevolgd. 
 
 
 

Voetbalamateur 
  

In de week van Kerstmis is er geen voetbalamateur. Het volgende ledenblad komt er aan op dinsdag 30 december 
14. 
 
 
 

Schorsing voor cumul van gele kaarten 
  

1178 De Brodders Van Roy Glen 0129 3C 21.12.2014 
1310 Vosberg Sport Kennes Simon 0013 3B 21.12.2014 
2048 Tabor Heverlee Lafaille Ingmar 0537 2B 20.12.2014 
2179 Pakenhof Heverlee Sleeckx William 0335 1A 20.12.2014 
2183 Nelly Boys Rillaar Peeters Gunther 0244 VC 19.12.2014 
2183 Nelly Boys Rillaar Van Dyck Jari 0381 1A 20.12.2014 
2183 Nelly Boys Rillaar Van Den Broeck Dries 0409 1A 20.12.2014 
2183 Nelly Boys Rillaar Wouters Dimitri 0447 1A 20.12.2014 
2427 Leuven Cardinals Eelen Maarten 0020 3A 20.12.2014 
 
 
 

Wijzigingen aan de kalender 
  

 Gelieve bij iedere vraag in verband met de kalender het wedstrijdnummer te vermelden! 
 3B2106 Plenke Werchter - Plenke Werchter niet op 21.12.14 
 3C2103 Buffalo Tienen - De Zon Wersbeek niet op 21.12.14 
 VC2102 Flipper Geetbets - Sporting Molenbeek niet op 19.12.14 
 ZA2805 Hijgende Herten - Heilige Sjotterkes niet op 21.12.14 
 
 
 

Vademecum 1415 
  

1311 - Jamaswapi Mechelen secretaris 0472.75 24 88 
 

2426 – WWGS Herent kleuren trui en kousen bordeaux – broek wit 
 
 
 

Child Focus 
  

Kerst, Jaarwende, periode van geschenkjes. De winkelrekken puilen uit van allerlei snuisterijen en de 
brievenbussen steken vol met flyers, brochures, enz. die ons overdonderen met ideeën. 
 

Hier en daar is er ook wel een instelling die het goede doel voor ogen heeft en als je dan het schenken van een 
kleinigheid (of meer) kan combineren met de “goede daad” is dit altijd meegenomen. 
 

Nu zijn er zoveel instellingen dat het moeilijk wordt en zelfs een beetje oneerlijk is om er een bepaalde uit te 
pikken. En wat doe je dan? Je pikt er die uit die de moeite nam om zijn actie onder ogen van de KBLVB te 
brengen. 
 

Dus als je aan een relatiegeschenk denkt en dit wil combineren met een goede daad en je weet niet onmiddellijk 
waarheen … ga eens grasduinen op www.buy-aid.com waar je het aanbod van CHILD FOCUS kan vinden. 
 

Ondertussen hopen wij dat je zelf veel cadeautjes onder de kerstboom zal vinden en wensen je van harte een 
gelukkig, fair en sportief 2015. 
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Clubactiviteit 
  

Veteranen SC Aarschot houden op 19 december en op 2, 3 en 4 januari, telkens van 11u tot 23u, een 
jeneverbar open op de ijspiste in Aarschot. 

 
 
 
 
Vademecum 1415 
  

2279 – De Hoef Kortenaken 
Voorzitter  Broos Mario Zandstraat 7 3381 Kapellen (Glabbeek) – 016/77 94 36  0495/37 36 44 

broosmario@hotmail.com 
Secretaris  Schepers Sofie Begijnhofplein 3 bus 3 3535 Halen – 013/30 51 93 – 
Penningmeester  Van Esch Caroline Zandstraat 7 3381Kapellen (Glabbeek) – 0474/20 86 93 – 
 
 
 
Sportcomité 
  

De eerstvolgende zitting is gepland op maandag 12 januari 2015. 
 
 
 
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 via onze Facebookpagina; 
 er mogelijk ook via e-mail wordt verwittigd. 
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Antidoping 
 

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een 
verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de 
aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, 
verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een 
dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels 
en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de 
entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan. 
 
Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige 
stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij 
bepaalde sporten. 
 
Op www.dopinglijn.be kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en 
of voor het gebruik ervan een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)’ vereist is. 
 
Let op bij het gebruik van voedingssupplementen! Als ze nodig zijn, bijvoorbeeld na advies van een arts of 
voedingsdeskundige, dienen ze alleen voor kortdurend gebruik en als aanvulling op de normale, gezonde 
(sport)voeding. Koop geen supplementen via het internet waarvan je de herkomst niet kent! Als je ze toch gebruikt, 
is dat op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud stemt niet altijd overeen met de ingrediënten die op de verpakking 
vermeld staan. Zo kun je je gezondheid schaden of positief testen bij een dopingcontrole. 
 

Als een sporter of begeleider schuldig wordt bevonden aan een 
dopingpraktijk, zal het tuchtorgaan een disciplinaire sanctie 
opleggen: een schorsingsperiode en/of een boete. Tijdens de 
schorsingsperiode is het verboden om deel te nemen aan 
sportactiviteiten in georganiseerd verband (wedstrijden of 
trainingen), ongeacht de sporttak, discipline of hoedanigheid. 

Daarnaast kan ook een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken tegen de hormonen- en 
drugswetgeving. Het begaan van een dopingpraktijk heeft ook ruimere gevolgen, zoals reputatieverlies, 
imagoschade voor de sport of financiële, familiale en sociale gevolgen. En vergeten we niet de mogelijke 
onherstelbare gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch, of het verslavende karakter die het nemen van 
doping kan meebrengen! 
 
Zowel NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid), de nationale en internationale sportfederaties als het 
Wereldantidopingagentschap WADA kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren: binnen wedstrijdverband, 
onmiddellijk na een wedstrijd, of buiten wedstrijdverband, wat in theorie op elk ogenblik kan en voornamelijk bij 
topsporters gebeurt. Al wie in georganiseerd verband aan sport doet, van de recreatieve fitnesser of de 
amateursporter tot de topsporter, kan gecontroleerd worden. Bepaalde sporten of categorieën van sporters worden 
meer gecontroleerd dan andere. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dopinggevoeligheid of het 
belang van de sporttak. 
 
Op www.dopinglijn.be vind je een video en uitgebreide informatie over het dopingcontroleproces, en de rechten 
en plichten van de sporter, de controlearts of de sportfederatie/wedstrijdorganisator. 
 
De Vlaamse antidopingregelgeving wordt momenteel aangepast aan de Wereldantidopingcode 2015. Hou de 
website in de gaten om steeds de meest recente informatie over het antidopingbeleid te kennen. 
 
Contact Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - NADO Vlaanderen 
 Arenbergstraat 9 – 1000 Brussel  -  T 02 553 35 37  -  F 02 553 36 50 
 dopinglijn@vlaanderen.be   -   www.dopinglijn.be  



 

  

nummer 19  •  17‐12‐2014   4 

 
Onderzoekscommissie (O.C.) [46 -> 47] 
 
Tekenden geen verzet aan tegen het voorstel tot minnelijke schorsing en worden geschorst vanaf 26 december ‘14 
tot en met (zie onder {T}): 
    {R} {W} {T} 
1152  Supers Mechelen 0011 Rombauts Ruben 2B 4 31.01.2015 
1152  Supers Mechelen 0025 Rongé Peter 2B 5 07.02.2015 
1301  Britanic Vorst 0002 Macquoi Ivo 2A 1 10.01.2015 
1315  ROJM Willebroek 0009 Deroeck Lozano 3B 1 11.01.2015 
1912  FC Hutsepot 0110 Van Oosterwijck Sofie DC 2 18.01.2015 
2154  VVS Rotselaar 0452 Van Dam Christophe 3A 4 07.02.2015 
2219  KWB S’penheuvel 0435 Goossens Lennert 1A 3 24.01.2015 
2263  Kelberg Schaffen 0110 Hoeyberghs Tom 2A 1 10.01.2015 
2397  SK De Zoenk 0005 Winant Kristof 2B 2 17.01.2015 
2414  Buffalo Tienen 0016 Van Nerum Ides 3C 1 11.01.2015 
2428  KSC Keerbergen 0008 Gerlof Remco VB 1 16.01.2015 
5301  Çotanak Beringen 0014 Kostakoglu Fatih 2A 4 4/1516 
 
 

 
 
 
Sportcomité (S.C.) – uitspraken maandag 15 december 2014 
 
Worden geschorst vanaf 26 december ‘14 tot en met (zie onder {T}) {R} {W} {T} 
2279  De Hoef Kortenaken 0244 Coningx Stijn 2A 8 14.03.2015 
5301  Çotanak Beringen 0015 Sümbül Ali 2A 10 10/1516 
5301  Çotanak Beringen 0020 Murat Mehmet # {M} {M} 
 

Andere beslissingen 
 

▪ Art 143 2118 VK Wakkerzeel en 2175 Knepper Leefdaal   ..........................................................................................................................   € 16,00 
▪ Art 147 c  2279 De Hoef Kortenaken   ...............................................................................................................................................................................   € 16,00 
   5301 Çotanak Beringen   ...........................................................................................................................................................................   3 x € 16,00 
▪ 2A0905  De Hoef Kortenaken - Çotanak Beringen   .......................................................................................................   wordt 5 – 0 / 0 – 5 
   Klacht 2279 De Hoef Kortenaken niet conform Art. 121a en dus niet ontvankelijk. Waarborg 
verbeurd. 
 

{M} Strafnorm 1.1: onbepaalde duur, minimum van 3 jaar = minimum tot 25.12.2017 
{R} reeks(en) waarvoor de schorsing geldt 
{T} schorsing loopt tot en met de vermelde datum en/of aantal wedstrijden van seizoen xx 
{W} aantal weken schorsing 
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Wedstrijdplanning 23.12.2014 t.e.m. 29.12.2014 
 
 

 
 

Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter(s)  

      

MV2101 di 23.12 - 20:00 D'Aa Beloften Café Central Van Nieuwenborgh  

MV2102 di 23.12 - 21:00 De Kluizen Den Eendrachters Van Nieuwenborgh  

      

3A0104 za 27.12 - 14:00 SK Herent Rozenhof Veltem Bouzerda  

      

BSQ2A2 zo 28.12 - 10:00 Buffalo Tienen Astra Begijnendijk Nitelet {2} 

      

DO2203 ma 29.12 - 19:00 Eendracht Mazenzele Lippelogirls Temmerman  

      

{2} ongeacht de uitslag 5 strafschoppen en zo nodig extra strafschoppen tot er een winnaar is 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdplanning 03.01.2015 t.e.m. 04.01.2015 
 
 
 

Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter(s) 

3A0207 za 03.01 - 14:30 RG Oplinter Vincitori Leuven Vanluyten 

     

3B2201 zo 04.01 - 10:00 Vosberg Sport Boerenbond Broechem Moerenhout 

     

DZ2201 zo 04.01 - 20:00 Salaam Ladies ZVC De Goudbloem Deckers 

DZ2202 zo 04.01 - 21:00 FC PVV Ad Fundum Deckers 


