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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2017-2018                    

van 26 februari 2018 

 

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

Heremans Franc (schatbewaarder), Neefs Willy, Vermeulen 

Raymond, De Hollander Pierre en Zoldermans Chris (secretaris). 

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

K Rumstse SK, K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, SK Sint-

Amands, Willebroekse SV. 

Verontschuldigd: Boomse scheidsrechters, KVK Hingene, FC Oxford Hemiksem,       

K Puurs Excelsior RSK, K Reet SK en KFC Volharding Wintam 

Eikevliet.  

Afwezig: KSV Bornem, KVS Branst. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 22-08-2017 

   2) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur, toegelicht door Willy 

3) Nieuws: Nationale Reglementscommissie, toegelicht door Raymond 

4) Nieuws: PC Antwerpen, toegelicht door Raymond   

   5) Nieuws: beker LAVA-RKB 2017-2018, toegelicht door Marcel 

    a. verloop kwartfinales op de terreinen van K Reet SK 

    b. halve finales, data, locaties, wedstrijden 

    c. finale datum, locatie 

    d. verloop superfinales tweede Pinksterdag in Wommelgem 

    e. werkwijze gekwetste speler bij bekerwedstrijden – opfrissing 

    f. info: gewest Geel-Mol organiseert ook de bekerwedstrijden 

   6) Stand van zaken fusie (KBVB) Voetbal Vlaanderen – KVV 

   7) Kasverslag    

8) Varia en rondvraag 

 

    

    



                                                        

 

    Verslag: 

 

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

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om Willebroekse SV te danken voor het ter beschikking stellen 

van hun accommodatie. 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 22-08-2017 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

 

2) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur, toegelicht door Willy 

 

Zoals vorige vergaderingen ook gemeld had LAVA RvB weinig te betekenen voor onze clubs. Eindelijk 

beginnen de zaken een beetje los te komen en zijn er heel wat dingen de rol gepasseerd. 

- Op 21 mei zullen de LAVA Superfinales georganiseerd worden op de terreinen van ’t Brieleke in 

Wommelgem. LAVA RvB gaat er vanuit dat ze de organisatie beter zal verlopen als vorig 

seizoen. 

- Uitnodigingskaarten: weldra zullen de nieuwe uitnodigingskaarten besteld worden en om de 

nodige fraude tegen te gaan zullen deze keer de kaarten van een verschillende kleur zijn dan 

het voorbije jaar. 

- Ontvangst bestuursleden, genodigden en bondsafgevaardigden tijdens de rust van de 

wedstrijden: gelieve er op te letten dat er steeds iemand van de thuisploeg aanwezig is om 

deze mensen te ontvangen. Hou er ook als bezoekers rekening mee dat deze mensen op jullie 

zitten te wachten en ga dan ook naar deze kleine receptie. Indien je als club niet naar de 

receptie kan gaan, dan is het maar een kleintje om je hierop te verontschuldigen. Gelieve hier 

in de toekomst rekening mee te houden aub. 

- Toegangsprijzen:  nu is dit bij de jeugd – 2,5 €, bij de dames – 3 €, in 3de en 4de provinciale – 

5 €, in 2de provinciale – 6 € en in 1ste provinciale – 8 €. Na rondvraag bij onze clubs zijn we tot 

de meerderheid gekomen om deze prijzen verder aan te houden en niet te verhogen. 

- LAVA RvB financiën: 2016 baarde ons nog een zorgenkind, maar op dit ogenblik zou de 

rekening er veel positiever uitzien. De receptie tijdens de algemene vergadering in 

Grobbendonk was afgeschaft maar zou dit seizoen terug georganiseerd worden. Er was tevens 

een goede opbrengst van de LAVA Superfinales. Er werd een interland voor Militaire (dames) 

georganiseerd op ’t Brieleke tussen België en Nederland. 

- Bureau Arbitrage: Referee Ambassador loopt bij sommige clubs heel goed. Er wordt ook 

gevraagd om zeker “jonge” scheidsrechters, maar ook andere scheidsrechters te sparen van al 

die onnodige kritiek. Daarom graag binnen jullie club een sensibilisering naar jullie supporters 

toe om dit toch wel serieus probleem mee te helpen oplossen. 

- Indelen van de jeugdploegen volgens categorieën 1 – 2 – 3: er wordt gevraagd aan de clubs 

om hun ploegen integer er eerlijk in te schrijven en niet resultaatgericht in te schrijven. Dus 

niet inschrijven in een lagere categorie om toch maar te kunnen winnen. Men vraagt dat de 

clubs samen met het jeugdbestuur en de trainers de indeling van de categorieën zouden 

bekijken. 

- Het jaarlijks banket van LAVA RvB gaat door op 18 mei 2018. 

- Tot ons spijt zal onze voorzitter, Jos De Ryck, wegens ziekte, zijn ontslag indienen op het 

einde van dit seizoen.  

 

 

 



                                                        

 

3) Nieuws: Nationale Reglementscommissie, toegelicht door Raymond 

en 

4) Nieuws: PC Antwerpen, toegelicht door Raymond 

 

- Samenwerking van de jeugdploegen, aanvragen moesten vroegen gebeuren tegen 15/05, nu 

is dit goed tegen 15/06. 

- Wedstrijden uitgestelde of geschorste wedstrijden door onbespeelbaarheid van het veld: PC 

beslist of deze dienen herspeeld te worden of niet en of eventueel de uitslag behouden blijft. 

- Op dit ogenblik is er één nieuwe club: Atletico…. Dit is een ploeg die nog bij KVV gespeeld 

heeft maar die daar zijn moeten stoppen. Onderzoek loopt nog of deze ploeg aanvaard zal 

worden. 

- Syriana Deurne gaan ook starten met een 1ste elftal. 

- Er is reeds één fusie gekend: KSK Wilrijk / Jong Antwerp Sport – dit word KSK Wilrijk/JAS. 

- Massenhoven stopt met zijn herenploeg, de damesploeg blijft wel bestaan. 

- Er zouden op dit ogenblik ongeveer 5 ploegen uit het KVV willen starten in onze competitie. Dit 

gaat nog een serieus werk zijn om die allemaal te verdelen in 4de provinciale. Aantal ploegen 

per reeks, aantal reeksen? 

- Algemene vergadering PC Antwerpen gaat door op zaterdag 02 juni 2018 in Grobbendonk. Er 

zijn twee personen die her verkiesbaar zijn namelijk Jos Weyts en Danny Faes. Mogen wij uit 

het bestuur van LAVA-RKB vragen om deze mensen te steunen tijdens deze verkiezingen. 

Normaal is er nog een derde her verkiesbaar namelijk ons bestuurslid Raymond Vermeulen, hij 

mag echter niet meer opkomen aangezien hij de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. Deze plaats 

komt dus vrij en er mogen zich tot 31/03/2018 nieuwe kandidaten aanmelden. 

- Terrein en lichtkeuringen. Alle nodige keuringen werden uitgevoerd. We stellen echter vast dat 

er veel clubs zijn die mooie terreintjes hebben voor U 9 of U 11 maar die deze terreintjes niet 

laten keuren. Dit is niet verplicht, maar indien er zich op zo’n terrein iets zou voordoen dan is 

men daar niet voor verzekerd. De verzekering betaalt alleen uit als het ongeval zich heeft 

voorgedaan op een gekeurd terrein. Onze mening is van dus voor je eigen goed deze 

terreintjes te laten keuren. Dit kost je immers maar 4 € voor een terrein. 

- De lijst van uitgestelde wedstrijden is verschenen in het Sportleven. Jeugdwedstrijden kunnen 

wel nog gespeeld worden tot 13 mei, jullie dienen deze dan wel zelf te regelen en aan te 

vragen. 

- Beker Van Antwerpen. De finales worden gespeeld op 01 mei 2018 op het A-terrein van K 

Kontich FC. Er zal een etentje voorzien zijn voor wie dit wenst en dit voor aanvang van de 

wedstrijden. Eten is voorzien rond 11u30 en hiervoor zal kunnen ingeschreven worden. Jullie 

zullen hiervan nog een rondschrijven krijgen. De winnaar van de Heren krijgt 1500 € en de 

tweede 750 €, bij de dames krijgt de winnaar 500 € en de tweede 250 €. 

- Er is ook sprake dat de verplaatsingen te groot zijn binnen de BvA. Dit is vooral in 3de en 4de 

provinciale. De organisatie van de beker voor 1ste en 2de provinciale is ok. 

Deze indeling is op vraag van de clubs zo gekomen omdat ze anders tegen hun tegenstanders 

uit de reeks moesten spelen. 

Na rondvraag bij onze clubs opteert de meerderheid om voor de ploegen uit 3de en 4de 

provinciale toch over te gaan tot een herverdeling van de BvA en terug rekening te houden 

met derby’s en dus ploegen uit de buurt. 

- Ploegen die ook nog moeten spelen voor de Beker Van België zullen hun wedstrijd voor de 

beker van Antwerpen spelen op woensdag i.p.v. op donderdag. 

- Wat betreft de uitrusting, vanaf 1 juli zal er indien je kiest om onder je trui of broek een 

bijkomend kledingstuk te dragen, dan moet dit van dezelfde kleur zijn als het uiteinde van de 

trui. Bv. Speel je met een rode trui met een geel biesje aan de mouw, dan moet de trui die 

vanonder de mouw komt ook geel zijn. Deze regel is enkel voor 1ste ploegen, reserven en 

beloften. Niet voor de jeugd, daar moeten ze indien ze iets dragen onder hun uitrusting dit bij 

iedereen van dezelfde kleur zijn. 

- Wedstrijd wijzigen dit kon 14 dagen op voorhand. Nu wordt dit 4 werkdagen. Dit is geldig 

vanaf U 15 en ouder. Vanaf U 13 en jonger kan dit tot 2 werkdagen. 



                                                        

 

- Art 1517: spelen van de laatste speeldag van een periode. Er wordt gevraagd op deze te 

spelen op dezelfde dag en hetzelfde aanvangsuur. 

- Bij de jeugd op een klein terrein zal de afstand die de tegenstreven moet laten voor intrappen 

of inwerpen vastgelegd worden op 3 meter i.p.v. 2 meter. Ook zal er bij een doeltrap een 

afstand van 8 meter moeten vrijgehouden worden. Dit komt overeen met de halve cirkel die 

het doelgebied omvat. 

- Verplaatsingskosten per blok gaan van 2,80 € naar 2,90 € 

- Scheidsrechters die tevens ook trainer zijn zullen geen wedstrijden mogen leiden in de reeks 

waarin de ploeg speelt waarvan ze trainer zijn. 

 

5) Nieuws: Beker LAVA-RKB 2017-2018, toegelicht door Marcel 

 

Zoals jullie weten zijn hadden we twee nieuwigheden bij onze LAVA-RKB Beker.  

We zijn gestart met een beker voor U 7 en we hebben onze kwartfinales gespeeld op één dag. 

We hadden echter een ander idee van de beker voor U 7. We dachten dat hier meer ploegen zouden 

op ingeschreven hebben, maar uiteindelijk zijn er maar 6 ploegen die ingeschreven hebben. 

Aangezien er zo weinig inschrijvingen waren hebben we deze beker omgegooid naar een tornooivorm. 

Hierop zijn echter twee ploegen afgehaakt en doen we dus deze tornooivorm met 4 ploegen verder. 

De twee ploegen die het hoogst in het klassement staan gaan de finale spelen van de beker voor U 7. 

 

a. Verloop kwartfinales op de terreinen van K Reet SK. 

 

De kwartfinales op één dag organiseren was dan weer wel een succes, zowel voor ons LAVA-RKB als 

voor de organiserend club, K Reet SK. 

Tijdens deze kwartfinales werden er 18 wedstrijden gespeeld en mochten we zo’n 600 toeschouwers 

verwelkomen. Dit was sportief en organisatorisch een schitterende dag. 

 

b. Halve finales, data, locaties, wedstrijden 

 

De halve finales zijn reeds van start gegaan. 

Op 23 februari 2018 hebben wij onze eerste halve finales gespeeld op de terreinen van FC Oxford 

Hemiksem. 

Op 02 maart 2018 spelen we onze volgende wedstrijden op het terrein van Nielse SV. 

Op 09 maart 2018 spelen we dan weer wedstrijden op de terreinen van SV Grasheide. 

Op 16 maart 2018 spelen we onze laatste halve finalewedstrijden op het terrein van Willebroekse SV. 

 

c. Finale, datum, locatie 

 

Na het bekijken van de inschrijvingen en de ploegen te verwijderen die niet voldoen aan de 

gevraagde eisen, hadden we nog een drietal kandidaten over. We hebben dan ook het lot laten 

beslissen onder deze drie en hier is FC Mariekerke als winnaar uit de bus gekomen. 

Dus onze finales zullen gespeeld worden op zaterdag 05 mei 2018 op het A-terrein van FC 

Mariekerke. 

 

d. Verloop superfinales, tweede Pinksterdag in Wommelgem 

 

Zoals jullie weten zijn de superfinales tot stand gekomen door tussenkomst van LAVA-RKB. LAVA-RKB 

heeft toen de beker Jos Persent ophield met bestaan, het voorstel gedaan dit te vervangen door een 

superfinale tussen alle ploegen die een beker organiseren en in de categorieën waarin dit 

georganiseerd werd. Hiermee bedoelen we U9 – U 11 – U 13 – U 15. 

LAVA RvB heeft dit zo overgenomen meer heeft er nog andere categorieën aan toegevoegd die 

gewoon mogen inschrijven zonder dat ze een beker organiseren. U8 – U 10 – U 12. 

Ook gewesten die geen beker organiseren kunnen dus gewoon een ploeg inschrijven, wat eigenlijk 

tegen de overeenkomst van deze Superfinales indruist. 



                                                        

 

Wie organiseert er een beker: LAVA-RKB – ANTWERPEN - LIER-HERENTALS 

MECHELEN, NOORDERKEMPEN en TURNHOUT doen dit niet. Vermits deze drie gewesten dit niet doen 

hebben zowel LAVA-RKB als ANTWERPEN het initiatief genomen om een andere gewest te laten 

deelnemen aan hun beker. Voor LAVA-RKB is dit MECHELEN en voor ANTWERPEN is dit 

NOORDERKEMPEN. 

TURNHOUT neemt niet deel aan een bekertornooi. 

 

e. Werkwijze gekwetste speler bij bekerwedstrijden – opfrissing 

 

Tijdens onze kwartfinales heeft er zich een ongeval voorgedaan waardoor een GC van een club 

(Hingene) zich genoodzaakt zag een ongevalsaangifte in te vullen en naar de KBVB te sturen. 

Aangezien dat de GC het formulier zo had ingevuld met de vermelding dat dit tijdens een LAVA-

wedstrijd was gebeurd is er in Brussel een bediende hierop uitgekomen dat dit niet kon. LAVA betaalt 

immers niet voor de verzekering en dus kan er ook niets getrokken worden voor een LAVA-wedstrijd. 

Enkele van onze bestuursleden van LAVA-RKB hebben dan via hun connecties bij de bond het toch 

kunnen in orde brengen. Gelukkig maar. 

Daarom onze raad. Indien er zich nog zo’n ongeval zou voordoen tijdens een wedstrijd van de LAVA-

RKB Beker, dan mogen jullie een ongevalsaangifte invullen maar dan wel als vriendenwedstrijd. 

Je vult dan op de plaats van het ongeval de naam van de club waar er gespeeld is en voor de 

wedstrijd vermeld je dan vriendenwedstrijd tussen de twee betrokken elftallen die gespeeld hebben. 

Vermeld in geen geval de naam LAVA op jullie ongevalsaangifte. Hierdoor zal je verdere problemen 

kunnen vermijden. 

 

f. Info: gewest Geel-Mol organiseert ook bekerwedstrijden. 

 

We hebben vernomen dat vanaf dit seizoen ook het gewest Geel-Mol bekerwedstrijden organiseert en 

dat deze blijkbaar veel succes hebben. 

 

6) Stand van zaken fusie (KBVB) Voetbal Vlaanderen – KVV 

 

Er heeft in Januari ll reeds één officiële vergadering plaats gehad tussen VV en KVV. 

De volgende vergadering is voorzien voor in de maand Maart. 

Wat er zeker als is bevestigd is dat er twee afdelingen zullen zijn. De Competitieve en de Recreanten. 

De recreanten kunnen inschrijven in de competitieve reeksen. Zij moeten hiervoor een aanvraag doen 

om in 4de provinciale te kunnen starten. Er zouden nu reeds ongeveer 5 ploegen willen overstappen 

naar de competitieve afdeling. 

De jeugd zal dan weer volledig gewestelijk spelen en geïntegreerd worden bij onze jeugdkalenders. 

Seniors zullen zowel kunnen spelen bij een competitieve als bij een recreatieve ploeg. Jeugdspelers 

zullen dit niet kunnen aangezien gewestelijke voetbal aanzien wordt als recreatief voetbal. 

Wat de dames betreft, hier zouden er veel ploegen kunnen bijkomen, vermits er bij KVV veel 

damesploegen zijn. Ze zullen uiteraard ook kunnen kiezen of ze competitief of recreatief gaan spelen. 

Hoe we hier zullen te werk gaan moet nog verder uitgepluisd worden. Er zijn reeds twee of drie 

mogelijkheden op tafel gelegd, maar nog geen enkele is echt goed bevonden. Eén zou zijn dat de 

ploegen zelf mogen kiezen in welke reeks ze zou zouden willen spelen, een ander zou dan zijn dat er 

een competitie komt in tweevoud, dus voor nieuwjaar en na nieuwjaar. Zo zou er tweemaal kunnen 

gestegen of gedaald worden in één seizoen. 

We zijn hier echter nog niet uit wat er nu juist de beste oplossing is en er zal nog vrij veel water door 

de zee lopen alvorens dit in orde is. 

Waar men ook nog geen idee over heeft is over het al dan niet opentrekken van de straffen die er 

gegeven worden. Gaat dit geldig zijn voor de competitie en tegelijk ook voor het recreatieve? 

Eigenlijk zou dat het eerlijkste zijn want indien er nu iemand geschorst wordt voor een lange periode 

gaat die recreatief spelen. Dit zou in de toekomst eigenlijk niet meer mogen. 

Wat met keuringen van terreinen (in competitie is de neutrale zone – 3 meter, recreatief is de 

neutrale zone – 1,5 meter)? 



                                                        

 

 

 

7) Kasverslag 

 

Op de rekening staat:  2735,00 € 

In kas zit er:        1,34 €  

Totaal:           2736,34 € 

 

8) Varia en rondvraag 

 

Algemeen:  Kids-ID is niet verplicht, dit is correct en dus vinden sommige mensen dat men 

niet kan verplichten om een Kids-ID te halen om te voetballen. 

Dit is niet helemaal correct. Volgens Art 1421 van het bondsreglement moet een 

spelend lid zich kunnen verantwoorden door een wettelijk identiteitsbewijs. Dus 

zonder Kids-ID zal je ook je kind niet kunnen laten aansluiten bij een club. 

Daarom verzoeken we om jullie ouders te overtuigen een Kids-ID te gaan halen 

en dit te laten inlezen bij jullie GC, zo is het kind in orde voor de KBVB. 

 

Moeten vrijwilligers en medewerkers van een club ook ingelezen worden via het 

identiteitskaart. Ja ieder lid van je club dient dit te doen. 

 

KSK Sint-Amands: vraag 1 van Sint-Amands, om geen ploegen meer toe te voegen zodra een reeks 

volledig is. Dit geeft serieuze problemen met het organiseren van kleedkamers, 

terreinen. Dus hun vraag is om bijkomende ploegen in te schrijven in reeksen 

die nog niet volledig zijn. 

   Deze vraag wordt nog door meerdere clubs uit ons gewest gesteund. 

Vraag 2 van Sint-Amands, graag de categorieën van de niveaus respecteren en 

niet de ploegen zomaar ergens onder plaatsen om niet te ver te hoeven rijden. 

Graag niveaus aanhouden, afstand is minder belangrijk. 

Ook deze vraag wordt door meerdere clubs uit ons gewest gesteund. 

 

K Rumstse SK: geen opmerkingen. 

Davo Puurs: mag een kaft met afdrukken van de EID van de spelers voorgelegd worden aan 

de scheidsrechter, ja dit mag. 

 Wat met transgenders: vanaf 1 januari kan je je identiteit op je EID laten 

wijzigen van M naar V en van V naar M. Wat indien deze speler nog niet fysiek is 

omgebouwd. Mag die dan spelen in damesploegen of bij herenploegen? Deze 

vraag wordt meegenomen en voorgelegd aan Voetbal Vlaanderen. 

 Aansluitingen: moet een speler aangesloten bij KVV in april zijn ontslag indienen 

en in mei terug aansluiten bij KBVB? Indien deze speler recreatief bijft spelen 

niet, indien deze competitie wil spelen dient die zich aan te sluten bij de KBVB. 

 Winterstop inkorten naar 2 weken i.p.v. nu 3 weken.    

Rupel Boom FC: geen opmerkingen. 

FC Oppuurs: winterstop voor de reserven ook inkorten naar 2 weken.   

K Schelle Sport: winterstop te lang. 

Willebroekse SV: geen opmerkingen. 

FC Mariekerke: kan een bezoekende ploeg een wedstrijd afgelasten. Normaal niet, maar 

blijkbaar is dit toch gebeurd. Dit wordt verder onderzocht. 

Nielse SV: geen opmerkingen. 

VVH Lippelo:   geen opmerkingen. 

-------------------- 

Raymond, Marcel, Pierre, Herman, Franc, Willy en Chris: geen opmerkingen. 

 



                                                        

 

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

Hij dankt nogmaals Willebroekse SV voor de goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 22u10 af 

waarna we samen nog genieten van een lekkere maaltijd. 

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   

          


