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Tel. 0477/90 96 49                                            Tel. 0477/42 66 22                                          Tel. 03/889 85 49 

E-mail: herman.peeters@lava-rkb.be              E-mail: chris.zoldermans@lava-rkb.be            E-mail: franc.heremans@lava-rkb.be 

          BE53 7512 0315 8153 

 

VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2018-2019                    

van 13 mei 2019 

 

Aanwezige bestuursleden: Peeters Herman (voorzitter), Van Hees Marcel (ondervoorzitter), 

Heremans Franc (schatbewaarder), Vermeulen Raymond, De 

Hollander Pierre en Zoldermans Chris (secretaris). 

Aanwezige clubs: Boomse scheidsrechters, KVS Branst, Davo Puurs, FC Oxford 

Hemiksem, KVK Hingene, Kalfort Daghet, SV Nielse, FC Oppuurs, K 

Reet SK, K Rumstse SK, K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, 

Willebroekse SV en K Volh. Wintam Eikevliet. 

Verontschuldigd: Neefs Willy, KSV Bornem, FC Hemiksem V, VVH Lippelo, FC 

Mariekerke, Puursica Puurs, KSK Sint-Amands en SFC Vitesse 

Boom.  

Afwezig: Nihil. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 21-01-2019 

2) briefwisseling en mailverkeer 

   3) Nieuws RKB Beker 2018-2019 

    a) verloop beker van eerste ronde tot finales  

    b) superfinales Memorial Jos De Ryck op 02 juni 2019 in Wommelgem 

    c) opfrissing werkwijze gekwetste speler bij bekerwedstrijden  

4) Nieuws PC Antwerpen  

5) Nieuws Nationale reglementscommissie 

6) Nieuws LAVA Raad van Bestuur 

7) Nieuws uit onze scheidsrechtersvereniging KBSV 

   8) Data eindeseizoensactiviteiten 

   9) Kasverslag  

   10) Rondvraag en varia 

    

    

 



                                                        

 

    Verslag: 

Onze voorzitter, Herman, opent de vergadering om 20u10 en heet iedereen van harte welkom.  

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de Boomse scheidsrechtersvereniging KBSV te danken voor 

het ter beschikking stellen van hun accommodatie. 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van onze laatste vergadering op 20-08-2018 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd op één punt na. 

Jan Van Der Taelen legt de nadruk op zijn vraag i.v.m. het document jeugdspelers om in een andere 

categorie te spelen. 

Niemand van onze clubs heeft dit document naar Jan doorgestuurd, vandaar zijn vraag of dit alsnog 

kan gebeuren. 

Via Raymond heeft Chris de nodige info gekregen en is er ondertussen via mail naar al onze clubs de 

link gestuurd waar dit kan teruggevonden met de nodige info en verwijzing naar hoe dit in zijn werk 

gaat. 

 

2) Briefwisseling en mailverkeer 

Er is geen briefwisseling, enkel via mail is ons bevestigd door Christophe Leuwers dat FC Hemiksem V 

na 26 jaar geen ploegen meer gaat inschrijven en stop met zijn werking. We betreuren dit ten zeerste 

maar hebben uiteraard alle begrip voor hun beslissing. 

 

 

3) Nieuws RKB Beker 2018-2019 

 

a) Verloop beker van eerste ronde tot finales. 

Marcel wil alle clubs die meegewerkt hebben aan de organisatie van onze bekerwedstrijden van harte 

danken voor de schitterende organisatie. 

Er werden in totaal 85 wedstrijden gespeeld en dit over 21 speelavonden. 

Bij alle clubs was alles tot in de puntjes geregeld en waren er geen noemenswaardige incidenten. 

Op enkel forfaits na is onze beker zonder problemen afgehandeld en mogen we weerom spreken van 

een succesvolle LAVA-RKB Beker 2018-2019. 

Uiteraard waren de uitslagen tijdens de eerste ronde en de kwartfinales nogal wispelturig. Er werden 

veel doelpunten gemaakt, soms met serieuze uitschieters maar dit is niet meer dan normaal 

aangezien in deze beker soms een ploeg van een lagere niveaucode moet uitkomen tegen een ploeg 

met een hogere niveaucode. 

Tijdens onze halve finales waren de wedstrijden al een stuk spannender en dit resulteerde op 04 mei 

2019 op het A-terrein van KSV Bornem tot een schitterende finaledag. 

We mogen spreken van spannende, gelijk opgaande finalewedstrijden met telkens twee schitterende 

finalisten per categorie. 

U 17: KV Bonheiden – KVK Hingene met een 3 – 3 eindstand als resultaat. Strafschoppen moesten 

hier beslissen over de winnaar en hier trok KV Bonheiden met 5 – 4 aan het langste eind. 

U 15: KV Bonheiden – KVK Hingene met een 0 – 3 eindstand. Hier moest KV Bonheiden het onderspit 

delven tegen KVK Hingene. 

U 9: SV Grasheide – S.C. O.L.V.E. werd een spannende finalewedstrijd waar beide teams het beste 

gaven van zichzelf. Eindresultaat 5 – 7 winst voor S.C. O.LV.E. 

U 11: K Schelle Sport – Zennester Hombeek eindigde op 2 – 2 en weerom moesten de strafschoppen 

beslissen wie de overwinnaar zou worden. Hier toonde K Schelle Sport zich van zijn beste kant en 

won deze reeks met 3 – 0. 

U 13: S.C. O.L.V.E. – KVS Branst werd onze vijfde spannende finalewedstrijd waar KVS Branst de 

overwinnaar werd met een 0 – 2 eindstand. 



                                                        

 

b) Superfinales Memorial Jos De Ryck op 02 juni 2019 te Wommelgem. 

 

Volgend clubs zullen afgevaardigd worden naar de Memorial Jos De Ryck. 

Voor RKB: 

U 15 – KVK Hingene + U 13 – KVS Branst + U 12 – KVS Bornem + U 11 – K Schelle Sport +  

U 10 – KSV Bornem + U 9 – Sporting Tisselt (Jeugdwerking Vaartland) + U 8 – KSV Bornem 

Voor Mechelen: 

U 15 – KV Bonheiden + U 12 – KSK Wavria + U 11 – Zennester Hombeek + U 10 – KFC Muizen + 

U 9 – SV Grasheide 

Voor ex-KVV: 

U 13 – S.C. O.L.V.E. + U 9 – S.C. O.L.V.E. 

 

Zodra het wedstrijdschema gekend is zal dit aan de betrokken clubs doorgemaild worden en zal dit 

terug te vinden zijn op onze website. www.lava-rkb.be 

 

c) Opfrissing werkwijze gekwetste speler bij bekerwedstrijden 

 

We willen er toch nog eens de aandacht op vestigen dat wanneer er zich tijdens onze LAVA-RKB 

bekerwedstrijden een ongeval zou voordien (wat we uiteraard niemand toewensen) er op het 

ongevallenformulier niet mag gesproken worden over de naam LAVA. LAVA is immers niet gekend in 

Brussel en er zal aldus ook geen gevolg gegeven worden aan het al dan niet terugbetalen van de 

onkosten. Wel vragen we om het formulier door jullie GC te laten invullen als vriendenwedstrijd 

tussen de twee ploegen die de wedstrijd hebben betwist. De plaats van het ongeval mag dan weer de 

club zijn waar de wedstrijd werd gespeeld. Al onze bekerwedstrijden worden immers beschouwd als 

vriendenwedstrijden. 

 

4) Nieuws PC Antwerpen 

- Samenstelling P.C. :  nieuwe voorzitter en ondervoorzitters 

Na het overlijden van Dhr. Jos De Ryck was er een plaats vacant binnen het Uitvoerend comité. Dhr. 

Marc Van Craen werd verkozen om deze openstaande plaats binnen het Uitvoerend Comité in te nemen 

en aldus kwam de plaats vrij van voorzitter van het Provinciaal Comité Antwerpen. Hier werd Bart 

Timmermans verkozen tot nieuwe voorzitter met als gevolg dat er twee nieuwe ondervoorzitters dienden 

gekozen te worden. 1ste ondervoorzitter werd Luis Asselberghs en 2de ondervoorzitter Chris Zoldermans.  

- Start Beker van Antwerpen 

   ° Heren : zaterdagen om 18:30 op 03, 10, 17 en 24 augustus 2019 

      Indien op speeldag 4 (zaterdag 24 augustus) één of beide ploegen in de competitie uitkomen in een  

      reeks met 17 of 18 ploegen wordt de bekerwedstrijd van ambtswege verplaatst naar woensdag 21 

      augustus 2019 om 19:00 uur. (zie Reglement Beker van Antwerpen 2018-2019, Heren,  artikel 8) 

   ° Vrouwen : woensdag 21, zaterdag 24, woensdag 28 en zaterdag 31 augustus 2019 

- Start kampioenschapen 

   ° Eerste ploegen Heren :   

      Weekend 01 september 

Reeksen van 17 of 18 ploegen  zullen starten in het weekend van 25 augustus – tweede wedstrijd wordt 

dan gespeeld op woensdag 28 augustus en de derde wedstrijd in het weekend van 01 september. 

   Zie in de “Planning kampioenschappen 2019-2020” o.a.: 

      * Modaliteiten 

          Toepassing van artikels V1508 + V1567: Overgangsbepaling voor het seizoen 2019-2020 

          Indienclubs die het seizoen 2019-2020 aanvatten in 2e of 3e klasse nationale amateurs gebruik  

          maken van de mogelijkheid om in te schrijven op een hoger niveau dan de laagste provinciale 

          afdeling met een B-ploeg, zullen deze ploegen in overtal worden opgenomen in de 3e provinciale. 

http://www.lava-rkb.be/


                                                        

 

     * Klimmen en dalen 

        In 3e prov. Zal er een bijkomende daler zijn per club uit 2e of 3e klasse amateurs Voetbal  

        Vlaanderen die gebruik heeft gemaakt van de overgangsmaatregel om een B-ploeg in te schrijven  

        in 3e prov.  

Dit is niet van toepassing. Geen enkele club heeft hiervan gebruik gemaakt, alleen K Kontich FC 

wil haar B ploeg in 3de provinciale laten spelen indien ze promoveren. Na het spelen van de 

eindronde heeft men kunnen vaststellen dat K Kontich FC niet doorgaat naar de interprovinciale 

eindrondes dus vervalt deze vraag.  

     * Kalender - uren der wedstrijd 

        De aftrap wordt voorzien op zaterdag tussen 18:30u en 20:”àu of op zondag om 15:00u. 

        Indien de wedstrijd op zaterdagavond is gepland, heeft de uitploeg de mogelijkheid uiterlijk tot en  

        met vrijdag 30 augustus 2019 om de wedstrijd van ambtswege te laten verplaatsen naar zondag       

    om 15:00u en dit via een aanvraag per e-mail aan pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be.  

        Voor competitiewedstrijden in de maand augustus moet dit steeds minimum 7 dagen op voorhand  

        aangevraagd worden. 

   ° Vrouwen : beginnen pas het weekend van 08 september. 

  ° Reserven en jeugd : weekend 01 september, de mogelijkheid bestaat dat de zowel de thuisclub als 

de bezoekers een aanvraag doen om deze wedstrijd te verplaatsen naar het weekend van 08 december 

2019. Voor deze wijziging is er van geen van beide partijen een akkoord nodig. 

° Alle reglementen, Beker, Competitief, Recreatief zijn verschenen in “Sportleven” week 18 - 01mei 

2019 

 - Clubs, naar volgend seizoen toe 

   ° clubs die stoppen: Blauwberg – Excelsior Kaart (dit is reeds in sportleven verschenen) en normaal 

ook Brothers United maar dit is nog niet bevestigd. 

   ° nieuwe clubs : VVC Brasschaat (voormalig Maria Ter Heide – autonome vrouwenclub)  

   ° overstappende KVV clubs Fusie tussen EX-KVV: Oxaco- Nieuw Boechout (1 ploeg  zou inschrijven in 

4de prov) 

   ° fusies: Brandonk en Retie wordt KBSK Retie en spelen in 2de prov. + Kaart (stopt) en Mariaburg 

wordt Excelsior Mariaburg en speelt in 3de prov.  

 ° bijkomende stijgers: door de fusie van branddonk en Retie en het ontslag van kaart zijn er volgende 

bijkomende stijgers: in 2de provinciale: 1 bijkomende stijger, dus 3 van de 4 club uit de eindronde 

stijgen. in 3de provinciale : 1 bijkomende stijger, dus 4 van de 6 clubs uit de eindronde stijgen en in 4de 

provinciale: 2 bijkomende stijgers,  dus 7 van de 10 clubs uit de eindronde stijgen. Dit is zonder 

rekening te houden met eventuele bijkomende stijgers t.g.v. 1 of 2 stijgers uit de interprovinciale 

eindronde.  

 ° B-ploegen, ploegen die stoppen en / of ploegen die bijkomen:  Berchem B gaan starten in 4de prov en 

maken geen gebruik van de bijzondere maatregel. De andere weten we pas volgende week, maar van 

horen zeggen zouden volgende clubs starten met een B ploeg KFC Duffel, Hoboken, Mariaburg, Olympic 

Pirates,  .... B-ploegen die stoppen: Lierse Kempenzonen B, Wavria B en KFC Putte B 

 

   ° in 4e prov. , verwachte reeksen : van 16, 17 en / of 18 ploegen 

   ° wat is de voorkeur van onze 4e provinciale ploegen ?  b.v. een reeks meer (dus 6) en maar 14 

ploegen per reeks, ofwel zelfde aantal reeksen (5) en 17 / 18 ploegen per reeks. Onze clubs staan hier 

niet voor te springen en verkiezen liever 16, 17 of 18 ploegen per reeks. 

- Bondsgebouw : staat nog altijd te koop 

 

- Verder nog andere punten ?  

mailto:pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be


                                                        

 

door het degraderen van Ternesse als 3de Antwerpse club, zakt de 11de laatste uit 1ste provinciale, 

Mariekerke; In 1ste provinciale zakken dus Wuustwezel, vv Duffel, Schriek, St Job, Rochus Deurne en 

Mariekerke. en degraderen alle ploegen die in 2de en 3de provinciale speelden in de eindrondes 

degradatie. In 2de provinciale zijn dit Beekhoek en Bonheiden en in 3de provinciale zijn dit Netezonen, 

Donk en Lint. 

 

5) Nieuws Nationale Reglementscommissie 

- Desaffectatie door de club : artikel B524  

  Inwerkingtreding 01-07-2019 

 

- Kleuren en uitrustingen van de clubs : artikel B1226  Inwerkingtreding 01-07-2019 

- Vriendschappelijke wedstrijden : boete, eventuele oproeping  -  artikel B1816 

   Inwerkingtreding 01-07-2019 

 

- Verplaatsingskosten : artikel B32  

  Inwerkingtreding 01-07-2019 

 

- Bondskaarten :  

  Inwerkingtreding 01-07-2019 

  G.C. met 20 ononderbroken of 25 onderbroken dienstjaren binnen dezelfde club kunnen een bondskaart 

  C-doorstreept toegekend krijgen. 

 

- Beschermingszone 

  Van kleedkamer naar het terrein is niet verplicht voor recreatief voetbal. 

    

- Clubs met een A en een B ploeg 

  Clubs die een A en een B ploeg in competitie hebben maar het volgende seizoen maar met één ploeg  

  meer willen starten hebben de keuze om deze ploeg in te schrijven in de reeks waarin de A of de B ploeg 

  zou zijn uitgekomen. 

 

6) Nieuws LAVA Raad van Bestuur 

Er wordt voorgesteld om dezelfde inkomprijzen te hanteren als vorig seizoen. 

4de provinciale: 5 € - 3de provinciale: 6 € - 2de provinciale 7 € - 1ste provinciale: 8 € 

Jeugd en reserven : 2,5 € 

 

7) Nieuws scheidsrechtersvereniging KBSV 

 
Koen De Bruyn kaart nogmaals het probleem aan van het tekort aan scheidsrechters en hoopt dat de 

clubs zoveel mogelijk hun best zouden doen om spelers die afhaken om te voetballen, warm te 

maken om eventueel scheidsrechter te worden. Indien ze zulke spelers hebben mogen ze steeds 

contact opnemen met KBSV om hulp bij het overtuigen om de stap te zetten naar de arbitrage. 

Enkel K Schelle Sport en K Rupel Boom FC hebben reeds deze stap ondernomen. Van onze andere 

ploegen uit ons gewest is er nog geen reactie gekomen en hopen wij alsnog dat zij dit zeker zouden 

overwegen. 

Koen wenst ook nog eens de clubs te bedanken die hebben deelgenomen aan hun jaarlijks 

jeugdtornooi dat zij op 01 mei organiseren op de terreinen van K Reet SK.  

Kalfort Daghet was van dit tornooi niet op de hoogte maar zal in de toekomst hiervan zeker ingelicht 

worden. 

 



                                                        

 

8) Data eindeseizoensactiviteiten 

 

 °  Provinciale algemene vergadering 

  Voorzien op zaterdag 15 juni te Grobbendonk. (misschien de laatste keer in de huidige vorm ?) 

Er dienen terug drie leden gekozen te worden voor het Provinciaal Comité en dit via de gekende 

stembiljetten. Er zijn in totaal zes kandidaten, dus moeten jullie er drie schrappen. Deze drie personen 

die door jullie geschrapt worden zullen niet in aanmerking komen als lid van het PC. 

 

Uittredend en herkiesbaar :  

 Van Brabant Frank - K. Heibos SV  

 Wittocx Willy - KV Bonheiden 

 

Vacante plaats omwille van de benoeming Dhr. Marc Van Craen in het Uitvoerend Comité: 

   Knechtel Wim - K Kontich FC 

   Van Broeckhoven Johan - Zandvliet Sport 

   Van Wesenbeeck Paul - KFC St. Martinus Halle 

   Verwerft Werner - KSK Oelegem 

Als gewest willen we er de nadruk op leggen dat de uittredende en herkiesbare leden, leden zijn met een 

schitterende staat van verdienste en daarom zouden we willen opteren om zeker deze twee personen 

hun naam niet te schrappen op het kiesbiljet.  

Voor de andere naam die jullie niet schrappen laten we jullie uiteraard de vrije keuze. 

  

 

9) Kasverslag 

 

Er is nog steeds een positief saldo terug te vinden op de rekening. 

 

10) Varia en rondvraag 

 

K Rumstse SK: nihil 

Willebroekse SV: nihil 

VK Hingene: nihil 

K Volh. Wintam: Wintam heeft nog steeds de vraag hoeveel spelers uit een B-ploeg mogen spelen 

in eindronde. Vorig seizoen hebben zij vastgesteld dat er 6 spelers meededen bij 

een tegenstander van hun, na klacht werd deze verworpen. Dit wordt verder 

nagepluisd. 

K Reet SK: nihil 

KBSV: nihil 

Davo Puurs: nihil 

Kalfort Daghet: er zal een samensmelting komen tussen de jeugd van Kalfort Daghet en Puursica 

Puurs. Onder welke naam dit zal zijn is nog niet geweten, misschien wordt het 

wel een nieuwe naam. 

FC Oxf. Hemiksem: nihil 

KVS Branst: Leander vraagt indien er spelers bij onze clubs rondlopen die beter in 

aanmerking zouden komen voor een G-ploeg, KVS Branst steeds plaats heeft om 

deze spelers op te vangen. 

FC Oppuurs: Jef vraagt waar hij eventueel zo een bondskaart C-doorstreept kan aanvragen. 

Dit dient te gebeuren via een mail naar: 

pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be 

K Rupel Boom FC: Jos vraagt zich af wie er zo slim is bij Voetbal Vlaanderen om te beslissen dat de 

jeugdcompetitie start in het weekend van 01 september. We wijzen er toch nog 

even op dat deze wedstrijd mag verplaatst worden naar het weekend van 08 

december.  



                                                        

 

Jos vraagt ook aan de clubs om goed te kijken waar de wedstrijden die ze zullen 

moeten spelen tegen Rupel Boom juist zullen doorgaan. Door de samenwerking 

met Wilrijk Beerschot, kan het zijn dat de wedstrijden gespeeld worden, of op de 

terreinen in Wilrijk, of op de terreinen in Boom. 

Nielse SV: nihil 

K Schelle Sport: nihil  

  

Onze voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst hen een behouden thuiskomst.  

Hij dankt nogmaals KBSV voor de goede zorgen en het door hun aangeboden lekkere eten. Hij sluit 

de vergadering om 21u45 af. 

Volgende vergadering: datum, aanvangsuur en locatie wordt later nog doorgegeven. 

PS: Clubs die kandidaat zijn om onze volgende vergadering bij hun te laten doorgaan, mogen dit via 

mail melden op volgend e-mailadres: chris.zoldermans@lava-rkb.be 

Herman Peeters       Chris Zoldermans 

Voorzitter LAVA-RKB       Secretaris LAVA-RKB   

          


