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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2015-2016                    

van 18 januari 2016 

 

 

Aanwezige bestuursleden: Peeters Herman (voorzitter), Heremans Franc (schatbewaarder), 

De Meyer Charles, Vermeulen Raymond, Van Hees Marcel, De 

Hollander Pierre, Neefs Willy en Zoldermans Chris (secretaris). 

 

Aanwezige clubs: KVS Branst, Davo Puurs, VVH Lippelo, FC Mariekerke, SV Nielse, 

FC Oppuurs, FC Oxford Hemiksem,K Reet SK, K Rumstse SK, K 

Schelle Sport, SK Sint Amands, SV Willebroekse, Boomse 

Scheidsrechters. 

 

Verontschuldigd: KSV Bornem, KVK Hingene, K Rupel Boom FC, KFC Volharding 

Wintam Eikelvliet en Paul Moureau (ondervoorzitter). 

 

Afwezig: K Puurs Excelsior RSK. 

 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 17-08-2015 

   2) Nieuws: Sportieve Cel + nieuw voorstel 

   3) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur 

   4) Nieuws: Nationale studiecommissie – goedgekeurde punten 

   5) Nieuws: PC Antwerpen 

   6) Nieuws: Beker RKB 

   7) Kasverslag    

   8) Scheidsrechters KBSV 

   9) Varia en rondvraag 

 

 

 

 



                                                        

 

    Verslag: 

 

Onze voorzitter, Herman, opent de vergadering om 20u15 en heet iedereen welkom. Hij dankt ook 

Willebroekse SV voor het ter beschikking stellen van hun accommodatie. 

 

Tevens benadrukt onze voorzitter nog even dat, de bestuursleden van LAVA-RKB, wel degelijk 

aangesloten zijn bij een van onze clubs, maar dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat zij ook de 

clubs vertegenwoordigen op deze vergaderingen, tenzij deze persoon uiteraard GC is van een van 

onze clubs. Gelieve als club hier in de toekomst rekening mee te houden en in de mate van het 

mogelijke een vertegenwoordiger af te vaardigen. 

 

Onze voorzitter schets in korte lijnen de wijziging van de secretaris van LAVA-RKB. 

Willy Neefs is nog steeds bestuurslid van LAVA-RKB maar zal tevens ook zetelen in de Raad Van 

Bestuur van LAVA. 

Chris Zoldermans neemt de taak van secretaris van LAVA-RKB op zich. 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 17/08/2015 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

 

2) Nieuws: Sportieve Cel + nieuw voorstel (Marcel Van Hees) 

 

Marcel geeft ons een duidelijk uitleg over de evolutie van de Technische Commissie naar de Sportieve 

Cel. Vermits Brussel (KBVB) geen rekening meer kan houden met de Technische Commissie zijn we 

op zoek gegaan naar een alternatief. 

De Raad van Bestuur van LAVA wil echter de Olympische Dag en de Memorial Jos Persent handhaven. 

Onze 8 gewesten gaan trachten om hieraan iets te doen. 

VFV beslist echter dat er geen selecties meer mogen gehouden worden. Dit heeft te maken met 

uiteraard de centjes dat dit kost en met de trainers die niet zouden gediplomeerd zijn. 

De Raad van Bestuur wil echter dat dit toch doorgaat en de gewesten zijn bij elkaar gekomen samen 

met Stanny Meskens, onze hoofdtrainer. VFV werd op deze vergadering uitgenodigd om de gewesten 

toch te overtuigen om eventueel deel te nemen aan Grass-roots (een hoedtornooi, waar de spelers 

een nummer krijgen, dit nummer komt dan in een hoed terecht en er wordt getrokken. Op deze 

manier gebeurt dan de verdeling van de ploegen). 

3 gewesten hebben dit totaal afgekeurd (Antwerpen, Lier/Herentals en RKB), 3 gewesten hebben zich 

onthouden van deze stemming en 2 gewesten willen deelnemen maar dan met maar één categorie. 

Er is echter maar één gewest dat een schriftelijke verantwoording heeft doorgegeven aan VFV en dat 

was het gewest RKB. 

 

hierin stonden drie voorstellen: 

 

1) werkwijze hanteren zoals PJO Antwerpen, maar dit is dadelijk afgevoerd vermits we geen selecties 

mogen doen. 

2) drie gewesten houden nu reeds een beker: Antwerpen, Lier/Herentals en RKB. We zouden kunnen 

een superfinale organiseren tussen de winnaars van onze Bekers. Dit driehoekstornooi zou kunnen 

doorgaan op de OD en/of de MJP (dit voorstel viel in goede aarde) 

3) alle gewesten zouden een beker organiseren en dan zouden we kunnen superfinales spelen op de 

OD en/of MJP. Sommige gewesten reageren hier reeds positief op en zouden vanaf volgend seizoen 

een beker willen organiseren. 

 

Eindconclusie: De superfinales tussen de bekerwinnaars zullen georganiseerd worden. 

 

 

 

 



                                                        

 

3) Nieuws: LAVA, Raad Van Bestuur (Willy Neefs) 

 

Willy Neefs sluit aan bij de woorden van Marcel en maakt ons duidelijk dat mede hierdoor er een 

schaduw is gelegd op de Raad van Bestuur LAVA en deze hierdoor niet echt optimaal werkt. 

Uiteraard zal dit na een tijdje wel beteren en kan alles terug op zijn pootjes terecht komen. 

Willy stelt voor aan de clubs om indien zij met vragen zitten die belang hebben voor de Raad van 

Bestuur zij deze steeds mogen doorgeven aan hem en hij gaat dit dan opnemen in de vergaderingen 

van de Raad van Bestuur LAVA. 

Dus clubs die vragen hebben mogen deze rechtstreeks sturen aan Willy (willy.neefs@lava-rkb.be) via 

onze secretaris (chris.zoldermans@lava-rkb.be) 

Raad van Bestuur stelt voor om vaste vergaderingen te houden binnen de gewesten: 

1. begin seizoen (algemene vergadering - aanvang seizoen) 

2. half seizoen (thema vergadering) 

3. einde seizoen (afsluitende vergadering - eind seizoen) 

 

Er is een vraag van SK Sint Amands aangaande de veranderingen bij de jeugd. Via de Raad van 

Bestuur hoopt dat hier iets kan aan gedaan worden. Ook K Schelle Sport treedt SK Sint Amands hierin 

bij. 

De vraag betreft de opstelling van de kalender en de categorieën die door de clubs doorgegeven 

worden. Wordt hier wel rekening mee gehouden? nu spelen er sommige sterke ploegen tegen 

mindere ploegen met als gevolg dat de scores enorm oplopen. Dit is geen goede leerschool niet voor 

de winnende ploeg, maar ook niet voor de verliezende ploeg. 

Volgens de kalendercommissie trachten zij rekening te houden met het niveau en de afstand tussen 

de onderlinge ploegen. 

Maar is dit wel goed, staan alle ploegen hier wel achter. Wat primeert er eigenlijk het niveau van onze 

spelers of ze al dan niets bijleren of de afstand die er moet afgelegd worden om een wedstrijd te gaan 

spelen. 

Daarom wordt er voorgesteld op misschien bij het opstellen van de kalender even rekening te houden 

met de mening van de verschillende clubs. We weten dat voor iedereen goed doen niet mogelijk is, 

maar er kan toch een poging gedaan worden. 

 

4) Nieuws: Nationale studiecommissie, goedgekeurde punten (Raymond 

Vermeulen) 

 

- Deelnemers lagere afdeling Antwerpen aan Beker van België 2016-2017: 

 Antwerpen heeft voor volgend seizoen recht op 20 deelnemers. 

- Spelers met een attest van medische afwijking: 

 Deze spelers verschijnen op het scheidsrechtersblad, E-Kickoff, in het wit. 

- G-ploegen tellen niet mee voor het bepalen van het aantal scheidsrechters dat een club moet 

 hebben. 

- Hindernissen op of rond het speelveld (art. 1209): 

 Alle mogelijke hindernissen, zoals draden, kabels, takken van bomen, ... boven het speelveld 

 slechts toegelaten indien ze zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden. 

- Verplichte inschrijving op wedstrijdblad (art. 1422): 

 Dit is eigenlijk geen wijziging van het reglement, maar een verbetering. 

 In art. 1422.22 van het Nederlandstalig reglement wordt er nog gewag gemaakt van 

 "opstellen" van spelers waar dit eigenlijk moet zijn "inschrijving op het wedstrijdblad". 

 Nieuwe tekst: Elke inbreuk tijdens hetzelfde seizoen op deze verplichting geeft aanleiding tot 

 een ambtshalve boete per wedstrijd en per speler ........ 

- Forfait van een ploeg (art. 1527)/ 

 Bij het verwerken van de tabel met boetes ten bate van de bond in geval van forfait, werden  

 de jeugdwedstrijden 2/2 over het hoofd gezien. Met deze zijn zij bij opgenomen in de tabel. 

 

 

 

 



                                                        

 

 

5) Nieuws: PC Antwerpen (Raymond Vermeulen) 

 

Volgende punten werden besproken: 

- Ongeschikt speelveld (art. 1427) versus Onbespeelbaar speelveld (art. 1428) 

 

- De bal (art. 1216): geen bepaling meer van kleur. 

 

- Coca Cola Cup Antwerpen: Gaat door op zaterdag 30/04/2016 te Gooreind. Categorie U 10 en U 11. 

 Voor de gewesten Antwerpen, Mechelen, Noorderkempen en RKB. 

 

- Bellen naar PC Antwerpen uiterlijk tot vrijdag voor 17 uur. In geval van bv. melding van een forfait 

 kan het PC alsnog de scheidsrechter en de tegenpartij verwittigen. Na 17 uur kan dit niet meer 

 en loopt de ploeg risico op een forfait, of zelfs een forfait voor beide betrokken ploegen. 

 

- Het PC Antwerpen heeft nu ook een facebook pagina. Te vinden onder "Provinciaal Comité 

 Antwerpen-Voetbal" 

 

- Kalenderboekjes worden vanaf volgend seizoen niet meer verdeeld. 

 De info aan de clubs blijft wel digitaal beschikbaar 

 

- Beker van Antwerpen: Het PC overdenkt de huidige formule. Op vraag van clubs. 

 bv. de huidige 8 reeksen blijven bestaan maar in een andere samenstelling, zoals reeksen met 

 1ste en 2de provinciale samen en reeksen met 3de en 4de provinciale samen. 

 Ook spelen op zaterdagavond of op zondagnamiddag. Wat is gewenst? 

 De vergadering is voorstander van het behoud van de huidige situatie. 

 Start Beker van Antwerpen Heren 2016-2017: zaterdag 30/07/2016. 

 

- Gewestelijke jeugdkampioenschappen in de wedstrijdvorm 8/8 in plaats van 11/11 (art. 1575).  

 De verschillende mogelijkheden en voor waarden werden uiteengezet en besproken. 

 

- Afmeting speelveld 11/11 (art. 1206) 

 terreinen met een min. afmeting van 90 x 45 nu tot en met U 21 

 

- Afmeting speelveld 5/5 (art/ 1207) 

 De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als 

 afmetingen 35 meter bij 25 meter 

. 

- Bijzonderheden voor wedstrijdvorm 5/5 (art. 1236) 

 Regel 15: Inworp: wordt vervangen door indribbelen of een pass over de grond. De speler die 

 indribbelt of intrapt kan niet rechtstreeks scoren. De tegenstrevers moeten minstens op 2 

 meter staan. 

 Regel 16: Doelschop: tekst idem als voor regel 15 hierboven. 

 

- Niet-aangesloten speler: goede trouw van de club (art. 517) 

 Dit artikel is volledig uit het reglement weggenomen. 

 

- Onze rondvraag i.v.m. de aanduiding van scheidsrechters. 

 Rondvraag is maar matig beantwoord. Bedoeling van het PC was om een beter inzicht te 

 krijgen in de huidige situatie (n.a.v. vele klachten van clubs) en dit dan verder op te nemen 

 met de verantwoordelijken van het Bureau Arbitrage. 

 

- Aansluitingen vanaf 15/05 na ontslag van decreet. Wijziging memodatum. 

 

- Rechtspleging gele en rode kaarten 

 Afgesproken wordt het schema hieromtrent nogmaals rond te sturen. 



                                                        

 

 

- Kampioenschap van Bevordering (art. 1554) 

 "Na het einde van het kampioenschap zullen de derde laatste, de voorlaatste en de laatst 

 gerangschikte van iedere reeks dalen naar 1ste provinciale". 

 

- Hervorming PC 

 Het PC wordt gesplitst, in een organisatorische en een juridische afdeling. 

 De diverse gesprekken hierover lopen nog. 

 Voor wat betreft de boetes is er een lijst met codes opgesteld met de bedoeling voor dezelfde 

 feiten eenzelfde straf, boet, op te leggen in alle provincies. De scheidsrechter geeft bij een 

 bestraffing de bijpassende code op.  

 Momenteel loopt dit systeem al, op proef. Vanaf volgend seizoen zal dit volledig ingevoerd 

 worden. 

 

- Enkele data:  

 Start seizoen 2016-2017.  Heren: weekend 28/08/2016 

     Jeugd: weekend 04/09/2016 

 Algemene jaarvergadering PC Antwerpen: zaterdag 11/06/2016 

 Algemene jaarvergadering KBVB: vrijdagavond 24/06/2016 

 

 

6) Beker LAVA-RKB (Marcel Van Hees) 

 

1ste:  de 2 ronde voor U 11 zal gespeeld worden op 22/02/2016 om 19 uur op de terreinen van Davo 

 Puurs. 

 Te spelen wedstrijden: Willebroekse SV (Jeugdw. Vaartland) B - SK Sint Amands 

     Willebroekse SV (Jeugdw. Vaartland) A - FC Mariekerke  

     KSV Bornem B - FC Oppuurs A 

     K Reet SK - KFC Volharding Wintam Eikevliet A 

 

2de: de Halve finales zullen gespeeld worden op respectievelijk maandag 07/03/2016 op de 

 terreinen van K Reet SK en op vrijdag 11/03/2016 op de terreinen van FC Oppuurs. 

 aanvang wedstrijden:  U 9 - U 11 - U 13 om 18u30 

     U 15 - U 17 om 20u00 

 

3de: de Finales zullen gespeeld worden op het A-terrein van FC Mariekerke en dit op ofwel zaterdag 

 07/05/2016 of zondag 08/05/2016, afhankelijk van het al dan niet deelnemen van KSC 

 Maccabi Voetbal Antwerp aan één van de finales. 

 

 

 

7) Kasverslag (Franc Heremans) 

 

.Op dit ogenblik zit er 2746,63 € in kas. 

 

 

8) Scheidsrechters KBSV  

 

 

Onze scheidsrechters hebben maar één mededeling en dat is dat op 01/05/2016, hun jaarlijks tornooi 

voor U 7 en U 9 (13u - 17u) en U 11 (09u - 13u), zal plaatsvinden op de terreinen van K Reet SK. Er 

wordt gerekend op een sterke deelname van de ploegen uit ons gewest. 

 



                                                        

 

 

9) Varia en Rondvraag 

 

Onze voorzitter houdt eraan om Charles De Meyer even in de bloemen te zetten en hem te danken 

voor de vele jaren dat hij secretaris was van gewest VACLA Rupel Klein Brabant en lid van de 

beheerraad van RKB. Vermits Charles graag een wijntje lust was het geschenk vlug gekozen en werd 

hem dit met veel plezier overhandigd. 

Charles zal verder Erelid blijven van LAVA-RKB en blijft uiteraard ook lid van ons bestuur. 

 

Rondvraag: 

 

KVS Branst:   geen opmerkingen. 

KBSV:   geen opmerkingen. 

FC Mariekerke:  geen opmerkingen. 

VVH Lippelo:   geen opmerkingen. 

SK Sint-Amands:  benadrukken nog eens het aangekaart jeugdprobleem. 

Davo Puurs:   derde en vierde provinciale dames, waarom geen aanduidingen scheidsrechters. 

FC Oppuurs:   geen opmerkingen. 

K Schelle Sport:  wanneer vriendschappelijke wedstrijden op digitale scheidsrechtersbladen? dit is 

   nog niet mogelijk vermits er soms ook testspelers worden opgesteld. 

SV Nielse:  geen opmerkingen. 

K Rumstse SK: geen opmerkingen. 

Willebroekse SV: geen opmerkingen. 

 

Onze voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en dankt nogmaals Willebroekse SV voor de 

goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 23u15. 

 

Volgende vergadering wordt later meegedeeld. 

 

PS: in bijlage bij dit verslag zal ook nog nuttige informatie meegestuurd worden. 

 

 

 

 

 

 

Herman Peeters       Chris Zoldermans 

Voorzitter LAVA-RKB       Secretaris LAVA-RKB 

         

     

 

 

 


