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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2016-2017                    

van 23 januari 2017 

 

 

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

Heremans Franc (schatbewaarder), Vermeulen Raymond, De 

Hollander Pierre en Zoldermans Chris (secretaris). 

 

Aanwezige clubs: Davo Puurs,  KVK Hingene, FC Oppuurs, K Reet SK, K Rumstse SK, 

K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, SK Sint-Amands en  Boomse 

Scheidsrechters. 

 

Verontschuldigd: Willy Neefs (bestuurslid), FC Oxford Hemiksem, Nielse SV, K Puurs 

Excelsior RSK, KFC Volharding Wintam Eikelvliet en Willebroekse 

SV. 

 

Afwezig: KSV Bornem, KVS Branst, VVH Lippelo en FC Mariekerke. 

 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 26-08-2016 

   2) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur   

   3) Nieuws: Nationale studiecommissie – goedgekeurde punten 

   4) Nieuws: PC Antwerpen 

   5) Nieuws: Beker RKB 

   6) Kasverslag 

   7) Scheidsrechters KBSV “Referee Ambassador”    

8) Varia (vraag van FC Oppuurs: - fairplay qua leeftijden respecteren, binnen 

de verschillende categorieën, zowel tijdens de bekerwedstrijden als tijdens de 

competitiewedstrijden)Scheidsrechters KBSV 

   9) Rondvraag 

 



                                                        

 

    Verslag: 

 

Onze voorzitter, Herman, opent de vergadering om 20u20 en heet iedereen welkom, wenst tevens 

alle clubs het allerbeste voor 2017.  

Hij dankt ook K Reet SK voor het ter beschikking stellen van hun accommodatie. 

 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 26-08-2016 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

 

 

2) Nieuws: LAVA, Raad van Bestuur  

 

Onze vertegenwoordiger in de LAVA, RvB, Willy Neefs, kan spijtig genoeg vanavond niet aanwezig zijn 

op onze gewestvergadering, aangezien op hetzelfde moment ook de LAVA, RvB aan het vergaderen 

is.  

Hierdoor kan er vanuit onze vergadering ook geen nieuwe informatie meegegeven worden.   

 

 

3) Nieuws: Nationale studiecommissie – goedgekeurde punten 

 

                

Aangezien er nog geen studiecommissie is geweest kunnen we ook geen informatie meegeven. 

Er zijn wel enkele zaken hangende maar nog niet van toepassing en dan kunnen we hier beter nog 

niet over in detail treden. Later volgt meer nieuws. 

 

 

4) Nieuws: PC Antwerpen 

 

 

- Het PC Antwerpen bestond uit 10 leden die alle taken zowat op zich namen. Door de splitsing 

van het PC in twee comités (Organisatie Comité en Tucht Comité) zijn de taken moeten 

verdeeld worden. 

In het organisatiecomité zetelen 4 leden (Marc Van Craen ‘voorzitter PC’, Bart Timmermans, 

Gerda Swaelen en Raymond Vermeulen). 

De taak van het organisatiecomité: reeksen samenstellen, beker van Antwerpen samenstellen, 

afgelaste wedstrijden inplannen, keuring terreinen, keuring verlichtingen, … 

Zij zullen waarschijnlijk volgend seizoen meer werk hebben met de hervorming van Voetbal 

Vlaanderen. Alles dient herbekeken te worden tegen de eigenlijk start in seizoen 2018-2019. 

Aangezien er maximaal 12 leden mogen zetelen in het PC heeft het Uitvoerend Comité beslist 

om twee nieuwe leden te coöpteren. Deze leden werden verkozen op de LAVA Raad van 

Bestuur. Het eerste nieuwe lid voor het PC Antwerpen is Thérèse Meisters en het tweede lid 

Chris Zoldermans. 

Na het seizoen zullen deze nieuwe leden her verkiesbaar zijn tijdens de algemene vergadering 

van PC Antwerpen. Oproep vanuit ons bestuur naar onze clubs toe om naar deze algemene 

vergadering te gaan of toch iemand van de club te sturen die dan kan kiezen voor deze leden. 

(in het bijzonder voor Chris, zodat ons gewest toch iemand meer in het PC Antwerpen kan 

behouden).  

Er zetelen dus 8 personen in het Tucht Comité. Dit comité is dan weer opgesplitst in twee 

kamers van 4 personen die twee weken zetelen na elkaar. 

Eerste kamer: Luis Asselberghs, Willy Wittocx, Thérèse Meisters en Frank Van Brabant. 

Tweede kamer: Constant Elst, Jos Weyts, Chris Zoldermans en Danny Faes. 

Nieuw in het Tucht Comité is ook dat er nu steeds een Procureur zetelt en een afgevaardigde 

van het Arbitrage Comité. 



                                                        

 

De Procureur stelt de minnelijke schikkingen voor aan de hand van de code die door de 

scheidsrechters worden doorgegeven. Deze codes zijn terug te vinden op een lijst waar de 

verschillende sancties op vermeld staan. 

De eigenlijke beslissing van de strafmaat wordt echter bepaald door de leden van het Tucht 

Comité. 

 

- Nieuwe regeling met betrekking tot het afgelasten van de wedstrijden. Vanaf 01/01/2017 is 

het de bedoeling dat de thuisclub zelf kan beslissen of hun terrein(en) al dan niet bespeelbaar 

is (zijn). 

Vanaf 48u voor de wedstrijd tot ten laatste 3u voor de wedstrijd kunnen de wedstrijden 

afgelast worden. 

Uiteraard kan de scheidsrechter steeds ter plaatse een wedstrijd afgelasten. 

In extreme uitzonderingen kan het Organisatie Comité van PC Antwerpen ook nog wedstrijden 

afgelasten. 

Uiteraard brengt deze nieuwe regel, zeker in het begin, problemen met zich mee. 

De bedoeling is dat de clubs zich hierin een beetje leren organiseren, wie doet wat? wie beslist 

wat? wie bekijkt wat? Zodra de clubs hierin hun draai hebben gevonden zal dit allemaal wel 

loslopen. 

Zodra een club een wedstrijd heeft afgelast worden de nodige personen hiervan verwittigd. 

 

Zie hierbij een voorbeeldje:  

  

TER INFO: 

Juist  vastgesteld m.b.t. het afgelasten van een wedstrijd. 

 

Mijn zoon moest morgen met de U13 van Grasheide op Berlaar spelen. (vriendschappelijk) 

Nadat Berlaar de wedstrijd heeft afgelast, kregen alle personen van Grasheide (bezoekers) die toegang 

hebben tot het wedstrijdblad van de U13 van Grasheide, automatisch een e-mail dat Berlaar de wedstrijd 

heeft afgelast. 

Dus zelfs van een vriendschappelijke wedstrijd krijg je dit bericht. 

 

Van: noreply@footbel.com 

Aan: alle personen die toegang hebben tot het wedstrijdblad van de U 13 van Grasheide 

Onderwerp: Afgelasting wedstrijd 

 

Beste, 

 

Ingevolge de slechte weersomstandigheden wordt de wedstrijd SK Rita Berlaar - S.V. Grasheide 

(Antwerpen - U13) van 14/01/2017 om 13:30 afgelast. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Dienst Extranet 

 

 Dus je kan er vanop aan dat dit wel degelijk werkt. Alleen moeten de betrokken personen hun 

 mails of berichten nakijken. 

 Dit geldt uiteraard ook voor de scheidsrechters en controleurs, ook zij moeten checken of de 

 wedstrijd al dan niet doorgaat. 

mailto:noreply@footbel.com


                                                        

 

 

- In verband met de wijzigingen op de wedstrijdbladen, transferts, digitale inschrijving 

competitie zal er door het PC Antwerpen een infosessie gegeven worden. 

Keuzemogelijkheden om deze avondsessie te komen volgen in Wommelgem (’t Brieleke): 

maandag 20/03/2017 of woensdag 19 april 2017. 

Meer informatie hierover zal nog volgen. 

 

- Er zit in de beker van Antwerpen nog één ploeg van ons gewest, namelijk K Reet SK. 

Deze kwartfinales gaan door op 26/03/2017. 

 

- De Coca Cola Cup gaat door op 29/04/2017 in FC Flandria Ravels. Ons gewest dient hier niet 

aan deel te nemen. 

 

 

 

5) Nieuws: Beker RKB 

 

 

Wij stellen vast dat alle locaties heel goed in orde zijn. De clubs doen echt hun uiterste best om ons 

zo goed mogelijk te ontvangen. We kunnen dit alleen maar op prijs stellen en onze dank hiervoor 

uitspreken. 

Sportief gaat het minder voor de wind. Het valt ons echt op dat er ook in de kwartfinales nog zo’n 

groot verschil is tussen de tegenstanders met serieuze uitslagen als gevolg. 

 

Onze eerste halve finales zullen doorgaan op maandag 06/03/2017 op de terreinen van FC Oppuurs 

en dit in de vijf categorieën. 

De tweede halve finales worden dan weer gespeeld op vrijdag 10/03/2017 op de terreinen van K Reet 

SK, ook hier in de vijf categorieën. 

Wij willen nu reeds alle deelnemende clubs aan deze halve finales veel succes wensen. 

 

LAVA Raad van Bestuur had vorig seizoen de superfinales ingericht te Wommelgem. Deze superfinales 

werden gespeeld door de winnaars van de bekerfinales die door onze verschillende gewesten werden 

georganiseerd. Spijtig genoeg is er enkel maar een beker in het gewest Lier/Herentals, gewest 

Antwerpen en ons gewest RKB. 

LAVA RvB ging er prat op dat zij het nodige gingen doen om dit seizoen ook in de andere gewesten 

een beker te laten organiseren, maar dit had geen succes. 

Daarom namen wij RKB het initiatief om de clubs van het gewest Mechelen uit te nodigen op onze 

beker, met een magere opkomst van twee clubs. Dit kan alleen maar verbeteren. 

Ook Antwerpen trok zijn beker open voor het gewest Noorderkempen. Zij hadden een beter resultaat 

met 8 deelnemende clubs. 

Onze bedoeling is om indien er een club van het gewest Mechelen de finale bij ons wint, deze winnaar 

te laten deelnemen aan de superfinales in naam van gewest Mechelen en de verliezende finalist te 

laten deelnemen aan de superfinales in naam van het gewest RKB. 

 

 

 

6) Kasverslag 

 

Cash in kas: 0 € 

Op de zichtrekening: 2,46 € 

Op de spaarrekening: 2680 € 

 

 

 

 

 



                                                        

 

7) Scheidsrechters KBSV “Referee Ambassador” 

 

 

Op vraag van onze scheidsrechters hebben we “Referee Ambassador” op de agenda geplaatst. Koen 

De Bruyn geeft ons hierover volgende uitleg.  

Misschien klinkt voor de meeste onder ons dit wel bekend in de oren, maar er is een nijpend tekort 

aan scheidsrechters. Er wordt als maar meer overwogen om voor Vierde en eventueel Derde 

provinciale geen assist-scheidsrechters meer te voorzien. Zolang als mogelijk wordt dit tegen 

gehouden maar als het verder blijft evolueren zal dit realiteit worden. 

Daarom wordt er gevraagd om binnen elke club een “referee ambassador” aan te duiden die als taak 

heeft om de scheidsrechters binnen te begeleiden en ook op zoek te gaan naar scheidsrechters 

binnen zijn club voor het leiden van de wedstrijden van U 6 tot en met U 13.  

De bedoeling is er om vanuit de vriendenkring van de scheidrechters eventueel een kleine cursus te 

geven aan personen die die wedstrijdjes willen leiden. Op deze manier kunnen er misschien personen 

wakker gemaakt worden om eventueel de stap te zetten scheidsrechter te worden. 

Via het provinciaal arbitragecomité hebben de vriendenkringen de opdracht gekregen om per gewest 

een inventaris te maken van wie er in welke club “referee ambassador” is. 

Binnen de provincie Antwerpen is de grote trekker hiervan K Berchem Sport 2004. Zij hebben zelfs 

een Referee Academie opgericht. 

Als repliek op dit alles kwam de vraag of een beginnende scheidsrechter van 15 jaar, niet de 

mogelijkheid heeft om eventueel de eerste drie maanden dienst te doen als scheidsrechter voor U 11 

of U 13. Nu moeten sommige gasten na het fluiten van U 15 wedstrijden en na goedkeuring van hun 

opleider wedstrijden leiden voor U 17 en U 21. Niet alle jonge scheidsrechters kunnen dit niveau 

echter zo vlug aan. Vermits er nu pas vanaf U 15 een scheidsrechter wordt aangeduid zal dit niet zo 

evident zijn om hen in hun beginfase eventueel U 11 of U 13 te laten fluiten. 

Ook wordt er voorgesteld om de aller kleinste te laten spelen zonder scheidsrechter? Dit valt best wel 

mee en vraagt enkel wat discipline van de spelers en entourage. Maar dit is dan weer niet 

bevorderlijk om jonge gasten aan te zetten tot het scheidsrechter worden. 

Hopelijk bieden er binnen ons gewest en onze clubs enkele “referee ambassadors” aan. We kijken er 

naar uit. 

 

8) Varia (punt doorgegeven door FC Oppuurs) 

 

Op vraag van FC Oppuurs wordt er aangedrongen op fairplay wat betreft de leeftijd van de spelers  

binnen de verschillende categorieën. Zowel in ons bekertornooi als in de competitie durven sommige 

ploegen op deze regel wel eens zondigen. 

Graag hier in de toekomst toch meer aandacht aan besteden. 

Ook wordt er gevraagd aan de beide afgevaardigde van de clubs om het wedstrijdblad goed na te 

kijken en zeker te kijken dat, indien er geen scheidsrechter is, de uitslag wel wordt ingevuld.  

 

 

9) Rondvraag 

 

 

FC Oppuurs:   geen opmerkingen. 

K Reet SK:  geen opmerkingen. 

K Schelle Sport:  geen opmerkingen. 

KVK Hingene: haalt ook het punt aan van de leeftijd per categorie en het al dan niet terecht 

verkregen medisch attest. 

KBSV:   geen opmerkingen. (reeds Referee Ambassador vermeld) 



                                                        

 

Davo Puurs:  er wordt gevraagd om volgend seizoen al wedstrijden van het eerste elftal te 

spelen om 15u i.p.v. 14u30 (dit kan maar dan moet er wel een gekeurde 

verlichting zijn).  

 Er wordt gevraagd wanneer de uitgestelde wedstrijden worden gespeeld. Deze 

zijn op dit ogenblik voorzien voor de laatste twee officieel te spelen wedstrijden. 

Deze laatste schuiven op. 

 Er is een vraag of het niet mogelijk is om 4e provinciale bij dames af te schaffen. 

K Rumstse SK: wat gebeurd er met de schorsingen van U 15 en U 17 bij een uitgestelde 

wedstrijd? Deze schuiven gewoon door naar de eerstvolgende te spelen 

wedstrijd. 

SK Sint-Amands: Vragen of indien er 75% van de wedstrijden zijn afgelast er niet beter kan 

overgegaan worden naar een Algemene Afgelasting door het PC Antwerpen. 

K Rupel Boom FC: begin van de jeugdcompetitie volgend seizoen, misschien best niet starten het 

eerste weekend van september? Bang dat er nog heel wat mensen met verlof 

zouden kunnen zijn. Dit wordt binnen het Organisatie Comité bekeken. 

   

 

Onze voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en dankt nogmaals K Reet SK voor de goede 

zorgen. Hij sluit de vergadering om 22u00 en nodigt iedereen uit voor de nieuwjaarsdrink. 

 

Volgende vergadering wordt later meegedeeld. 

 

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 

         

     

 

 

 


