
 

Celestijnenlaan 39/0001 

3001 Heverlee 

016.20 14 13 

016.29 41 87 

www.kblvb.be 

info@kblvb.be  

 

 

 

 

Huis van de KBLVB 

Vormgeving: 

       Karen Andries 

Verantw. uitgever: 

Pol Vanmol 

Seizoen 2014‐2015                        nummer   38            6‐05‐2015    

Voetbalamateur
Hét ledenblad van de Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond



 

nummer 38  •  6‐05‐2015   1 

 
Een beetje goed nieuws en…… en vraagje 
  

Laat ons beginnen met het goede nieuws: zowel voor de vrijdag- en zaterdagveteranen, damesploegen en 
fanionelftallen voor zaterdag en zondagvoormiddag en dames- en mannenploegen in de zaal zijn er al een 
paar definitieve toezeggingen van nieuwkomers voor het seizoen 2015/16 en er zitten er wellicht nog een 
aantal in de pijplijn. 
 

Heel recent zijn wij per thema bij de betrokken ploegen een bevraging gestart omtrent bepaalde items om 
ons toe te laten uw mening te kennen in verband met een aantal ideeën, die onze competities (nog) 
aangenamer moeten maken: 

 een eerste bevraging betreft een mogelijke herschikking van de reeksen; 
 in een tweede wordt gepeild naar de mening rond het onbeperkt wisselen in de wedstrijden bij de dames; 
 tenslotte werden de zondagvoormiddagploegen gevraagd naar hun mening met betrekking tot de afgelopen 

competitie en beker. 
We hebben voor de drie bevragingen nogal wat respons ontvangen maar het zou meer dan goed zijn mochten 
ALLE bevraagde ploegen op onze enquête ingaan. Zo zouden wij over de grootst mogelijke waaier van meningen 
beschikken en daaruit voorstellen distilleren, die door een grote meerderheid van de ingezetenen worden 
gedragen. 
 

Veel tijd vraagt het niet, het is belangrijk en de KBLVB zal u dankbaar zijn. 
 
 
Schorsing voor cumul van gele kaarten 
  

2008 Astra Begijnendijk De Roover Chiel 0490 BH 09.05.2015 
2058 Polyte Schaffen Vuegen Bruno 0294 2A 09.05.2015 
2061 VC Winge Praet Steven BV 08.05.2015 
2061 VC Winge Ludany Stefan BV 08.05.2015 
 
 
Insturen kampioenenfoto 
  

Om onze facebookpagina wat op te fleuren vragen wij aan al onze kampioenen (die dat nog niet gedaan hebben) 
om een foto te mailen naar info@kblvb.be (met vermelding van ploegnaam en reeks). 
 

Langs deze weg nogmaals proficiat aan alle kampioenen. 
 
 

Transfers 
  

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 (clubsecretaris of een andere 

bij de club gerechtigde voor de briefwisseling) én naar de sportfederatie (KBLVB Celestijnenlaan 39 bus 1 
3001 Heverlee); de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. 

▪ de brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend, met andere woorden vanaf die dag kan de sportbeoefenaar 
aansluiten bij een andere sportvereniging (club). 

 

De clubs en de KBLVB zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van de 
overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije keuze van aansluiting bij 
een nieuwe club door de niet-professionele sportbeoefenaar eerbiedigen. 
 

Een eenvoudiger manier is nog steeds de gewone “afschrijving van een lid”. De nieuwe club van betrokkene 
stelt een volledig nieuw aansluitingsformulier op en voegt er de lidkaart en een door twee van de drie 
verantwoordelijke bestuursleden getekende verklaring van de afschrijvende club aan toe. 
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Onderzoekscommissie (O.C.) 
 
 
 
Week 14 -> 15 
 

Tekenden geen verzet aan tegen het voorstel tot minnelijke schorsing en worden geschorst vanaf 15 mei ‘15 tot en met 
(zie onder {T}): 
    {R} {W} {T} 
2002  Hezerheide Schaffen 0548 Roucourt Ruben 2A 1 1/1516 
2122  Lachers S’heuvel 0368 Laremans Yoery 2A 1 1/1516 
2122  Lachers S’heuvel 0372 Lambregts Rob 2A 2 2/1516 
2122  Lachers S’heuvel 0392 Tombeur Davy 2A 2 2/1516 
2144  RB Wijgmaal 0514 Imberechts Jonas 1A 1 1/1516 
2401  FC Pikket 0004 Dirick Arnaud 2B 4 4/1516 
2418  SKN Winge 0016 Brams Bart 3A 1 1/1516 

 
 
 
 
 
 

Sportcomité (S.C.) 
 
 
 
Uitspraken maandag 4 mei 2015 
 

Worden geschorst vanaf 15 mei ‘15 tot en met (zie onder {T}) {R} {W} {T} 
2095 VK Halewijn 0822 Cuypers Koen 2B 1 1/1516 
2189 Flipper Geetbets 0363 Vandendijck Tim VC 1 1/1516 
2244 Patria Tienen 0239 Ruysen Bjorn 3A 10 10/1516 
 

Andere beslissingen 
 

▪ Art 65 2189 Flipper Geetbets   .....................................................................................................................................................................................................................   € 10,00 
▪ Art 83 a 2225 Rood Groen Oplinter   ..........................................................................................................................................................................................................   € 16,00 
▪ Art 96 a 2430 Vincitori Leuven   ......................................................................................................................................................................................................................   € 11,00 
▪ Art 96 c 2095 VK Halewijn en 2189 Flipper Geetbets   .........................................................................................................................................................   € 16,00 
▪ Art 121 f 2244 Patria Tienen ten voordele van 2225 Rood Groen Oplinter   ..................................................................................................   € 16,50 
▪ Art 143 2107 Sparta Tremelo  ........................................................................................................................................................................................................................   € 16,00 
▪ 2B2401 Tabor Heverlee - VK Halewijn   ......................................................................................................................................................................................   wordt 5 - 0 
▪ 3A2207 Vincitori Leuven - Rood Groen Oplinter   .................................................................................................................................................   behouden 6 – 2 
▪ 3A3003 Vincitori Leuven - LVC Rotselaar   ...............................................................................................................................................................................   wordt 0 - 5 
▪ 3A3203 Rood Groen Oplinter - Patria Tienen   .....................................................................................................................................................................   wordt 5 - 0 
▪ VC3006 White Star Vets - Flipper Geetbets   .........................................................................................................................................................................   wordt 5 - 0 
 

{R} reeks(en) waarvoor de schorsing geldt 
{T} schorsing loopt tot en met de vermelde datum en/of aantal wedstrijden van seizoen xx 
{V} na verzet tegen voorstel tot MS 
{W} aantal weken schorsing 
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Wedstrijdplanning 12.5.2015 t.e.m. 16.5.2015 
 
 
 
 
 

Code Datum en uur Thuisploeg Bezoekers Scheidsrechter(s)  

       

CH0101 do 14.05 - 15:00 Sparta Tremelo Bareel Molenstede Geeraerts-Caes-Daems {1} {T1} 

       

2B2105 za 16.05 - 14:00 De Zoenk Kessel-lo Supers Mechelen Cans   

       

3A3204 za 16.05 - 15:00 Onder-Ons Kessel-lo LVC Rotselaar Jonckers   

3A3507 ma 11.05 - 20:00 KG Heverlee VVS Rotselaar Jonckers   

       

VB2704 wo 13.05 - 19:45 WWGS Herent SC Aarschot Bouzerda   

VB3203 di 12.05 - 20:00 Korbeek Sport KHO Bierbeek Ceulemans   

VB3404 vr 15.05 - 20:15 Barça Tienen KHO Bierbeek Roosen   

        

VC0506 vr 15.05 - 20:00 VC Winge Atlas Linter Simons   

VC2306 vr 15.05 - 20:00 Racing Butsel VC Bekkevoort Bergé   

       

BM0102 di 12.05 - 20:00 Verliezer BM0201 Verliezer BM0202 Van De Velde - Geeroms {6} 

BM0101 di 12.05 - 21:00 Winnaar BM0201 Winnaar BM0202 Van De Velde - Geeroms {6} 
 
 
 
 

{1} zo nodig verlengingen 2 x 10 minuten en bij nieuwe gelijke stand strafschoppen 

{6} zo nodig onmiddellijk strafschoppen, GEEN verlengingen 

{T1} Terrein KBLVB Geneinde 48 - 2260 Westerlo 


