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Wijzigingen aan de kalender 
  

 Gelieve bij iedere vraag in verband met de kalender het wedstrijdnummer te vermelden! 
 DC2401 Ladies Tremelo - VK Wakkerzeel op vrijdag 23.01 – 20u i.p.v. op zaterdag 24.01 
 
 

Schorsing voor cumul van gele kaarten 
  

356 Barça Tienen Derutter Joeri 0183 VB 23.01.2015 
 
 

Clubactiviteit 
  

Zaterdag 24 januari 15 vanaf 21u Spartabal in de Damiaanschool, Baalsebaan 10 Tremelo. 
 

Zondag 1 februari 15 (14 -> 18u) pannenkoekenbak in de kantine van FC Briel. Levering aan huis 
kan mits voorafgaandelijk te bestellen (voor 25.01) via w.van.dam@skynet.be 
 

Comité voor Arbitrage 
  

Alle scheidsrechters worden verwacht op de verplichte bijscholing, die doorgaat op woensdag 28 
januari ‘15 om 19u in de kantine van FC Pellenberg (Lostraat 18 te Pellenberg-Lubbeek). 
Programma: 

 19:00 verwelkoming 
 19:30 Overzicht heenronde en bijscholing 
 20:30 nieuwjaarsreceptie 

 
 

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. 

 
 

Crazy VIP-weekend bij Primo 
  

Op vrijdag 30 januari, zaterdag 31 januari en zondag 1 februari* kan u in de winkels van Primo 
genieten van unieke kortingen!  
 
U mag dan sowieso rekenen op 25% korting* op de hele collectie, en tot 70% korting* op onze 
soldenartikelen. Wie liever online shopt, kan in onze webshop van dezelfde interessante 
aanbiedingen genieten. Enige voorwaarde: surfen naar www.primo.be en de kortingcode Vipjan15 
invullen. 
 
Dit VIP-weekend is dé kans bij uitstek om uw clubomzet een extra boost te geven! Breng uw leden 
dus zeker op de hoogte van deze actie.  
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De maand van de Arbitrage – terugblik… 
  

Vanuit ons beleidsplan en het actieplan arbitrage , dewelke in 2013 werden opgemaakt, groeide het idee van 
‘De maand van de Arbitrage’. Andere bonden en verenigingen plaatsten al eens een scheidsrechter in de 
kijker of organiseerden een dag of weekend waarin de arbitrage centraal gezet werd. Wij opteerden echter 
voor het unieke concept om tijdens de gehele maand november de arbitrage in de kijker te zetten. Dit liet 
ons toe om verschillende thema’s te behandelen en op deze manier  ook verschillende doelgroepen te 
bereiken.  
Hierbij wil ik jullie dan ook niet onthouden van een terugblik op deze 4 intense weken … 
Op 1 november werd de facebookpagina gelanceerd en diezelfde week werd via een introductiefilmpje het 
eerste thema toegelicht. Dit kort filmpje en de daaropvolgende filmpjes werden alvast gretig bekeken en 
gedeeld. Zij vormden op een leuke manier  de start van elke actieweek.   
 
Week 1 stond in het teken van Sportmanship, met het oog op een verbetering van het ‘klimaat’ op en rond 
het voetbalveld (respect, solidariteit en fair play). Er was alvast een goede respons op onze oproep. Meer 
dan 50 charters, ondertekend door de scheidsrechter en beide kapiteins, bereikten ons na het speelweekend 
van 7 tot 9 november. En enkele clubs zetten letterlijk en figuurlijk de 
scheidsrechter in de bloemetjes.  
  
De 2e week gingen we na hoe het met de kennis van de 
reglementering bij spelers en bestuursleden was gesteld via een 
online reglementenkwis. Zonder in detail te willen treden, kunnen we 
alvast meegeven dat slechts enkelingen die proef  met 
onderscheiding doorstonden en er absoluut nood is aan een opfrissing 
van de reglementen bij eenieder. Diegenen die de kwis (nogmaals) 
willen afleggen kunnen dit nog steeds via volgende link.    
 
Om de werving van scheidsrechters in de aandacht te brengen floot 
onze STC op zaterdag 22 november zelf een wedstrijd na een 
spoedopleiding tot ‘officieel’ scheidsrechter. Een unieke ervaring die, 
mede dankzij beide faire ploegen, tot een leuke namiddag uitgroeide. 
Ik moet toegeven dat ik, een beetje tegen de verwachting in, beter 
kan begrijpen waarom men het leuk vindt om een wedstrijd te leiden. 
Het is echt een aanrader om dit toch eens minstens een keer gedaan 
te hebben.       
 
 
Onze maand werd afgesloten met een platform rond Arbitrage. Met de verantwoordelijken van VSF werd 
bekeken of we voor volgend seizoen een voortrekkersrol kunnen spelen in het sporttak overschrijdende 
project ‘Officials’. Zodoende zouden we nog meer aandacht en weerklank kunnen vinden voor de 
scheidsrechtersproblematiek.     
 
Onze inspanningen rond arbitrage zullen achter de schermen blijven voortduren zodat we kunnen streven 
naar een groter en meer kwalitatief korps, maar eveneens naar een meer respectvol en  fair 
voetballandschap.  
 
 
 

https://www.facebook.com/MaandVanDeArbitrage
https://www.facebook.com/video.php?v=1524837564441373&set=vb.1519626404962489&type=2&theater
http://fd8.formdesk.com/koninklijkebelgischeliefhebber/reglementenkennis
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Wedstrijdplanning 27.01.2015 t.e.m. 01.02.2015 
 
 

 
 
Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter(s)   
CH0402 za 31.01 - 15:00 Bareel Molenstede VK Heuvel-lo Moerenhout {1} 
CH0403 za 31.01 - 14:00 VK Halewijn Sparta Tremelo Verlinden {1} 
CH0404 za 31.01 - 15:00 RG Oplinter De Hoef Kortenaken Bergé {1} 

            
BH0801 za 31.01 - 15:30 Leuven MD KWB Scherpenheuvel Vanluyten {1} 
BH0802 za 31.01 - 16:00 SK Herent VC Dorpskroeg Egenhoven Jonckers {1} 
BH0803 za 31.01 - 14:30 Plenke Werchter Kapelleke Langdorp Cloots {1} 
BH0804 za 31.01 - 14:30 FC Britanic Vorst VVV  Molenstede Deceuster {1} 
BH0805 za 31.01 - 14:30 VK Wakkerzeel FC Pellenberg Ceulemans {1} 
BH0806 za 31.01 - 17:30 LVC Rotselaar Raket Tienen Timmermans {1} 
BH0807 za 31.01 - 14:30 Nelly Boys Rillaar Hezerheide Schaffen Geeraerts {1} 
BH0808 za 31.01 - 16:00 SK De Zoenk Astra Begijnendijk Clemens {1} 

            
2A2205 za 31.01 - 14:30 RD Kaggevinne Kelberg Schaffen Segers   
2A2906 za 31.01 - 14:30 FC Gloria NGB El Toro Paal Caes   

            
2B0607 za 31.01 - 15:00 Caf 99 Heverlee Tabor Heverlee Roosen   
2B1106 wo 28.01 - 20:00 Amicia Herent De Venne Aarschot Jonckers {T} 
2B3302 za 31.01 - 15:00 Supers Mechelen Sint-Joris Weert Thijs   

            
3A0508 za 31.01 - 15:00 Onder-Ons Kessel-lo FC Massis Demuynck   
3A2202 za 31.01 - 14:30 Patria Tienen VVS Rotselaar Verbeeck   
3A2204 za 31.01 - 14:30 Bruggenhof Betekom Rozenhof Veltem Corbeels   
3A2205 za 31.01 - 13:30 Remy Boys Wijgmaal SKN Winge Van Den Eynde   

            
3B0802 zo 01.02 - 09:30 Boerenbond Broechem VVS Rotselaar Peeters   
3B2204 zo 01.02 - 10:00 Ludwina Bonheiden KWB Hombeek Verbeeck   

            
BSQ5A1 zo 01.02 - 09:30 Astra Begijnendijk KWB Putte Simons {2} 
BSQ5A2 zo 01.02 - 11:00 Buffalo Tienen VK Wakkerzeel Cans {2} 
BSQ5C1 zo 01.02 - 09:30 FC Vilv Heverlee The Sylvesters Mechelen Dierickx {2} 
BSQ5C2 zo 01.02 - 09:30 Scouts Testelt KK Bekkevoort Van Dijck {2} 
BSQ5D1 zo 01.02 - 09:30 KWB Herselt Centrum VC Torenploeg Daems {2} 
BSQ5D2 zo 01.02 - 10:00 Vosberg Sport  Dry Eyckenboys Bouzerda {2} 
 

 
{1} zo nodig verlengingen 2 x 15 minuten en eventueel strafschoppen     
{2} ongeacht de uitslag 5 strafschoppen en zo nodig extra strafschoppen tot er een winnaar is 
{3} zo nodig verlengingen 2 x 10 minuten en eventueel strafschoppen 
{4} ongeacht de uitslag 3 strafschoppen en zo nodig extra strafschoppen tot er een winnaar is 
{T} op het terrein van De Venne Aarschot  
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Wedstrijdplanning 27.01.2015 t.e.m. 01.02.2015 
 
 
 

 
 
BVV301 vr 30.01 - 20:00 VC Winge St Joris Weert Geboes {3} 
BVV302 vr 30.01 - 20:00 Racing Butsel VC Bekkevoort Betsen {3} 
BVV303 vr 30.01 - 20:30 Groene Heide Rillaar VVS Rotselaar Cloots {3} 
BVV304 vr 30.01 - 20:15 KHO Bierbeek Nelly Boys Rillaar Moerenhout {3} 

            
BVZ2A2 za 31.01 - 15:00 Belta Tessenderlo VK Wakkerzeel Vandenwijngaert {2} 

            
BZQ4A4 zo 01.02 - 22:00 Mini Soccers United Diesels Caes {4} 
BZQ4B4 zo 01.02 - 20:00 De Blue Thrills X - Boys Caes {4} 
BZQ4C4 zo 01.02 - 21:00 Hijgende Herten Combinaizon Caes {4} 

            
DC2202 za 31.01 - 19:00 Ladies Tremelo Hutsepot Bevel Nitelet   

            
DO0204 vr 30.01 - 20:15 Silverbells O'Hove St-Jozef Londerzeel Temmerman   
DO2601 vr 30.01 - 20:30 Eendracht Mazenzele Cristal Merchtem Ceulemans   
DO2603 vr 30.01 - 20:30 Troubleshooters Juventus Schoonaerde Van Der Cruyssen   

            
MV4101 di 27.01 - 20:00 Café Central D'Aa Beloften Geeroms   
MV4102 di 27.01 - 21:00 Den Eendrachters De Kluizen Geeroms   
MV4103 do 29.01 - 20:00 Endoka Marcoen Arijs   
MV4104 do 29.01 - 21:00 Juventus Park Arijs   

            
VB0506 vr 30.01 - 20:30 VK Wakkerzeel Knepper Leefdaal Segers   
VB1305 vr 30.01 - 20:15 Barça Tienen LVC Rotselaar Clemens   
VB1307 vr 30.01 - 20:00 BW Genebos WWGS Herent Bergé   
VB2107 vr 30.01 - 20:00 Korbeek Sport SC Aarschot Cans   
VB2401 di 27.01 - 20:15 KHO Bierbeek Sint-Joris Weert Lagae   

            
VC1001 vr 30.01 - 20:30 Salamander Zelem FC Pellenberg Steegmans   
VC1304 vr 30.01 - 20:30 Atlas Linter Meensel-Kiezegem Bronckars   

            
{1} zo nodig verlengingen 2 x 15 minuten en eventueel strafschoppen     
{2} ongeacht de uitslag 5 strafschoppen en zo nodig extra strafschoppen tot er een winnaar is 
{3} zo nodig verlengingen 2 x 10 minuten en eventueel strafschoppen 
{4} ongeacht de uitslag 3 strafschoppen en zo nodig extra strafschoppen tot er een winnaar is 
{T} op het terrein van De Venne Aarschot  

 


