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VLAANDERENS LIEFHEBBERSVOETBALBOND zuid-west-oost vzw 
 

 

HOOFDSTUK  I.   STATUTEN. 

 

 

TITEL I – NAAM – ZETEL – DOEL - DUUR 

 

 

Art 101   Naam. 

 

De vereniging draagt de naam: “ Vlaanderens Liefhebbersvoetbalbond  zuid-west-oost vzw“, in afkorting  

“V.L.V.B. z-w-o vzw” 

 

Art  102   Zetel 

 

De zetel van de vereniging is gevestigd te 8500  KORTRIJK,  en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement 

Kortrijk. 

Hij kan slechts verplaatst worden naar een andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte van België, door de 

algemenen vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en 

beschreven in deze statuten. 

 

Art  103  Doel 

 

De vereniging heeft tot doel de sportverenigingen die de voetbalsport als liefhebber beoefenen te verenigen en te 

beheren, alsmede de inrichting, ontwikkeling en verspreiding van de voetbalsport te bevorderen. 

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts 

op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel 

waarvoor zij werd opgericht. 

 

Art  104  Duur 

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan eventueel ten allen tijde ontbonden worden. 

 

 

 

TITEL II – DE  LEDEN 

 

 

Art  105  Leden 

Sedert 1 mei 2019 verandert de benaming ‘raad van bestuur’ in ‘bestuursorgaan’. 

 

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste zes bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. 

De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het 

stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen 

wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een 

kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van 

koophandel. Bij wijziging in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden 

neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke 

bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten 

van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen 

van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement. 
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Art  106   Toetreding 
 

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering 

als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuursorgaan. Het verzoek om toelating van een kandidaat-

lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term ‘lid’ in deze statuten 

wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. 

Degenen die niet werden aanvaard als effectief lid  kunnen zich slechts één jaar na datum van de beslissing, opnieuw 

kandidaat stellen. 
 

 

Art 107  Anderen, zoals ereleden, beschermleden e.a. 

 

 

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, 

steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun 

rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement. 

Alle personen die liefhebbers zijn van de voetbalsport die beantwoorden aan het statuut van de niet-professionele 

sportbeoefenaar dat bij decreet bepaald is kunnen toetreden tot de vereniging. 

 

Art 108   bijdrage. 

 

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht. 

 

Art 109  Ontslag van een lid 

 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven of per mailbericht aan 

het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. 

 

Art 110  Uitredende of uitgesloten leden 

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en 

kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen. 

 

 

 

 

TITEL III  BESTUURSORGAAN 

 

 

Art 111 Samenstelling 

 

De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan van tenminste drie leden die lid zijn van de vereniging. 

Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat het bestuursorgaan uit slechts twee personen.  

 

Art 112  Duur van het mandaat 

 

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. 

 

Art 113 Wijze benoeming en bezoldiging van bestuurders. 

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal 

aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende 

de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel en moeten 

binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijdragen bij het Belgisch 

Staatsblad. 

 

Art 114 Ambtsbeëindiging en afzegging van de bestuurders 

 

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzegging door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door 

het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. 

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal en/of 

vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene 

vergadering. 

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag 

gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. 
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In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de 

vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de 

griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) 

bekendgemaakt worden in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

Art 115 Bevoegdheden van de bestuurders. 

 

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd 

voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering 

zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet 

aanwenden van rechtsmiddelen. 

 

Het bestuursorgaan benoemd en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. 

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. 

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen 

worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de 

stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. 

 

Art 116 Bijeenroeping 

 

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders 

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, indien deze belet of afwezig is, 

wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

 

Art 117 Vergaderingen 

 

Voor elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die 

ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overlegd en al de andere 

akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen 

twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen. 

 

Art 118 Huishoudelijke reglementen 

 

Het bestuursorgaan vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. 

Het bestuursorgaan kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met 

het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig 

namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere 

instellingen. 

 

Art. 119  Optreden van bestuurders. 

 

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of 

van enige machtiging. 

 

Art. 120   Gemachtigde personen. 

 

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid 

overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Het 

bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en 

elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. 

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de 

helft van de bestuurders aanwezig is. 

 

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden 

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het 

bestuursorgaan. 

b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de 

helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel 

binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven of per mailbericht ter kennis gebracht worden 

van de betrokkene. 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te 

vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de 

dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. 
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Art. 121  Personen uit het dagelijks bestuur. 

 

Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1°lid, WVZ 

 

Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen. 

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de 

helft van de bestuurders aanwezig is. 

 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden : 

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij 

de raad van bestuur 

b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de 

helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel 

binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. 

 

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten 

neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de 

neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in 

collegiaal overleg. 

 

 

TITEL IV ALGEMENE VERGADERING 

 

 

Art 122  Samenstelling van de vergadering 

 

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het 

bestuursorgaan, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan 

evenwel drie andere leden vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. 

De stemming in de algemene vergadering is geheim. 

Art 123 Bevoegdheid. 

 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor : 

- het wijzigen van de statuten 

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders 

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een 

bezoldiging wordt toegekend, 

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 

- de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging, 

- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging, 

- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 

- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen. 

 

Art 124  Bijeenroeping van de vergadering. 

 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de voorzitter telkens als het 

doel van de vereniging zulks vereist. 

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het 

afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar 

 

Art 125  Bijeenroeping van de algemene vergadering. 

 

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

 

Art 126  Verplichting van algemene vergadering. 

 

Hedt bestuursorgaan is bovendien verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve 

leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende brief of per mailbericht waarin de te 

behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering samen 

te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten. 
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Art 127  Oproepingen 

 

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de secretaris, of 

twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief, per aangetekende brief of per 

mailbericht tenminste tien dagen voor de vergadering. 

 

Art 128  Oproepingsbrief 

 

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door 

het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet 

eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn 

en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het bestuursorgaan overhandigd zijn. Voor 

gewonen gevallen kunnen onderwerpen die niet op de agenda staan besproken worden. 

 

Art 129  Besluiten. 

 

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en 

vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat 

ogenblik de vergadering voorzit. 

 

Art. 130  Statutenwijziging. 

 

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is 

vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan 

een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering 

een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 

15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een 

meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene 

vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen 

worden besloten. 

 

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledige gecoördineerde statuten na deze wijziging 

neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de 

wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 

 

Art. 131  Vrijwillige ontbinding. 

 

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het 

doel der vereniging vereist 

 

Art. 132  Uitsluiten van een lid. 

 

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. 

Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om 

in zijn verdediging te kunnen voorzien. 

 

Art. 133  Vergaderingen. 

 

Voor elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en 

opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en 

belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksel daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en een 

bestuurder en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering. 

 

 

TITEL  V  :  REKENINGEN EN BEGROTINGEN 

 

 

Art. 134  Boekjaar van de vereniging. 

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. 

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend 

boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen 

zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. 
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TITEL  VI    ONTBINDING EN  VEREFFENING 

 

 

Art. 135  

 

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene 

vergadering tot ontbinden besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. 

Het voorstel tot vrijwillig ontbinden van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene 

vergadering vermeld worden. 

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede 

algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te 

ontbinden. 

 

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of 

meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden. 

 

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze en 

gelijkaardige doelstelling. 

 

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd 

worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit 

ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te 

worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  

 

Art. 136 

 

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet 

van 2 mei 2002 toepasselijk. 
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HOOFDSTUK II.  AANSLUITEN VAN CLUBS. 

 

 

Art  201  Waarborg  

 

Bij zijn inschrijving betaalt de nieuwe club een borgsom van 100 € 

Voor de inschrijving van een bijkomend elftal bedraagt de borgsom 100 €. 

Een speciaal inschrijvingsformulier wordt in het dubbel opgemaakt. 

Één formulier is bestemd voor VLVB z-w-o vzw, het tweede formulier is bestemd voor de club. 

Een club kan zijn borgsom pas terugvorderen na afloop van de lopende competitie. 

 

Art  202  Benaming 
Geen enkele club mag drager zijn van de titel of de speciale benaming,  

die al door een andere club wordt gedragen.  

Door dat verbod worden niet getroffen; de gangbare benamingen in sportkringen zoals 

Football Club, Sportkring, Excelsior, Daring, Union, Sporting, Racing, Sportclub, enz.,  

behalve wanneer er reeds in dezelfde plaats een aangesloten club is die dezelfde benaming draagt. 

 

Art  203  Samenstelling van het clubbestuur. 
Het bestuur van een club moet minstens uit drie  regelmatig  bij VLVB z-w-o vzw aangesloten leden bestaan. 

In principe zijn dat een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

De clubs zijn verplicht een verklaring van bestuursverantwoordelijkheid te bezorgen,  

ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Indien één van die functies gecumuleerd wordt, moet een bijkomende verantwoordelijke opgegeven worden. 

De clubs dienen een nieuwe verklaring toe te zenden bij iedere wijziging binnen hun clubbestuur 

zoals een ontslag,  een nieuwe aansluiting,  een wijziging in de functies,  enz. 

De drie genoemde leden zijn persoonlijk aansprakelijk  ten opzichte van VLVB z-w-o vzw  

voor de bedragen die door hun club, ongeacht op grond waarvan, verschuldigd zijn. 

Ingeval van niet-betaling van hun evenredig deel van het passief, kunnen zij geroyeerd worden. 

 

Hieronder vindt U het type - formulier van de verklaring van bestuursverantwoordelijkheid. 

 

VERKLARING VAN BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEID. 
 

Wij, ondergetekenden, verklaren hierbij deel uit te maken van het bestuur van voetbalclub 

(stamnr. en naam):………………………………………………………………………….. 

en lid te zijn van Vlaanderens  Liefhebbersvoetbalbond z-w-o vzw (afgekort VLVB z-w-o) 

en op de hoogte te zijn van de vigerende reglementen, waaraan wij ons onderwerpen en in 

het licht van dewelke wij de volle verantwoordelijkheid van de club tegenover VLVB z-w-o 

op ons nemen. Wij verklaren ons ten opzichte van VLVB z-w-o solidair, ieder voor het geheel 

te verbinden voor schulden van de club tegenover VLVB z-w-o, zoals o.a. bijdragen, 

terugbetalingen, forfaits, boeten, e.a. 

 

Wij verklaren ervan op de hoogte te zijn waarop de codenummers door de VLVB z-w-o gebruikt 

bij het opmaken van de rekeningen,  betrekking hebben en verlangen dan ook niet 

dat de rekeningen van de VLVB bovendien nog meer specificaties omtrent elke post zouden 

vermelden. (zie hoofdstuk VII Algemene Reglementen) 

 

VOORZITTER:Naam en voornaam: 

 

Adres: 

Postnummer en woonplaats: 

Geboortedatum: 

Nummer identiteitskaart: 

 

SECRETARIS:Naam en voornaam: 

 

Adres: 

Postnummer en woonplaats: 

Geboortedatum: 

Nummer identiteitskaart: 
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PENNINGMEESTER: Naam en voornaam: 

 

Adres: 

Postnummer en woonplaats: 

Geboortedatum: 

Nummer identiteitskaart: 

 

DATUM EN HANDTEKENINGEN : (voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’) 

 

Voorzitter   Secretaris   Derde lid 
Door het aanvaarden van het lidmaatschap van VLVB z-w-o vzw onderschrijven alle bestuursverantwoordelijken van de betrokken 

club de statuten en de algemenen reglementen van VLVB z-w-o vzw) 

 
Art  204  Schrapping van een club. 
De club, die zijn verschuldigde bedragen niet betaalt, wordt in termen van SCHRAPPING geplaatst. 

Dat plaatsen in termen van SCHRAPPING  wordt in Voetbal - Amateur gepubliceerd  

samen met de lijst van de bestuursleden van die club die aansprakelijk zijn. 

Vanaf dat ogenblik mag de club niet meer deelnemen aan de kampioenschappen. 

Indien de club  binnen een termijn van acht dagen  na de publicatie in  Voetbal - Amateur  

niet betaald  heeft worden de schulden verdeeld over de drie bestuursverantwoordelijken  

die elk aansprakelijk zijn voor hun gedeelte. 

 

Art  205  Ontslag van een club. 
Ieder  ontslag  van een club moet schriftelijk voor 1 juni  aan de raad van bestuur worden toegezonden. 

Het ontslag kan pas worden aanvaard indien de club al zijn schulden heeft betaald aan de vzw V.L.V.B. z-w-o vzw 

 

Art   206  Opnieuw toelaten van een club. 

Wanneer een wegens schulden geroyeerde club opnieuw bij VLVB z-w-o vzw wordt toegelaten na vereffening  

van de verschuldigde bedragen, moet hij alle formaliteiten vervullen die voor de aansluiting  

van een nieuwe club worden vereist en opnieuw de borgsom betalen. 

 

Art  207  Briefwisseling met de clubs. 
Een van de drie bestuursverantwoordelijken, in principe de secretaris, is bevoegd om alle briefwisseling van de club  

in ontvangst te nemen. (De secretaris is de gerechtigde correspondent) 

 

Art  208  Officieel orgaan.  

Alle officiële mededelingen, die de leden aanbelangen, worden gepubliceerd in een officieel orgaan, 

VOETBAL - AMATEUR genoemd,  hierna als “V.A.” benoemd. 

De clubs zijn verplicht een abonnement op V.A. te nemen, voor : 

Eén abonnement gaat normaal naar de secretaris en kost 9,50 €  (code 754). 

De scheidsrechters worden eveneens geabonneerd op V.A.  

Het abonnement voor de scheidsrechter kost  9,50 € (code 754) en wordt betaald door zijn club. 

Het lokaal wordt eveneens verplicht geabonneerd op V.A. en kost 14,50 € (code 754) 

Bijkomende abonnementen voor andere bestuursleden en leden kosten  14,50  € (code 754). 

 

De leden kunnen zich in geen geval beroepen op het niet ontvangen van V.A. ter rechtvaardiging  

van het feit dat zij niet op de hoogte zijn van de publicaties. 

 

Art  209  Samensmelting. 
Ieder verzoek om samensmelting van clubs moet vóór 1 juni aan het bestuursorgaan gericht worden. 

Een dergelijk verzoek moet ondertekend worden door de drie bestuursverantwoordelijken van de beide clubs. 

De nieuwe benaming en het gewenste stamnummer worden medegedeeld. 

De club wordt toegelaten deel te nemen aan de kampioenschappen van de afdeling, 

waarin de hoogst geplaatste van de samengesmolten clubs het recht zou gehad hebben te spelen. 

Het stamnummer van die club wordt behouden en de leden sluiten aan bij die club. 

 

Art 210  Verzekering. 

 

De clubs zijn verplicht hun leden te verzekeren. 

Daartoe sluiten zij een overeenkomst met een erkende verzekeringsmaatschappij van hun keuze. 

Er moet een polis worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor persoonlijke ongevallen. 

VLVB z-w-o vzw onthoudt zich van elke verantwoordelijkheid, indien de club niet over een verzekeringspolis 

beschikt.  De clubverantwoordelijken dragen hierin de verantwoordelijkheid tegenover hun leden en derden. 

De clubs dienen de naam van de verzekeringsmaatschappij en het nummer van hun verzekeringspolis mee te delen 

aan VLVB z-w-o vzw. Tijdens de reeksvergaderingen van de maand augustus of begin september. 
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HOOFDSTUK III  DE SPELERS EN DE AANGESLOTEN LEDEN. 

 

 

TITEL I   AANSLUITEN   VAN  SPELERS. 

 

 

 

Art 301  Omvang van de bevoegdheden. 

Vlaanderens  Liefhebbersvoetbalbond  z-w-o vzw, hierna VLVB z-w-o vzw genoemd, heeft  het meest uitgebreide 

recht van rechtsmacht, niet alleen wat de spelers betreft, maar ook op alle aangesloten personen en de clubs. 

 

 

Art 302  Lidmaatschap. 

 

Iemand is lid van VLVB z-w-o vzw nadat de persoon bevoegd voor het ledenbeheer van zijn club of het verbond, de 

gegevens online via het ‘spelersbeheer’ heeft ingegeven en daar online bevestiging van heeft gekregen. 

Vanaf dat ogenblik is de persoon (bestuurslid, speler, clubscheidsrechter, e.a.) officieel gevalideerd. 

Bestuursleden, andere officials, trainers, coach, afgevaardigden, e.a. moeten eveneens online aangesloten worden. 

Een clubscheidsrechter dient eveneens online aangesloten via de spelerslijst. 

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon bevoegd voor ledenbeheer dat de naam,, eerste voornaam en 

geboortedatum exact overeenkomen met de gegevens van de identiteitskaart van de aan te sluiten persoon.                         

Foutieve aansluitingen zullen de verantwoordelijkheid dragen van de bevoegde persoon en de club en zullen op 

deze verhaald worden bij eventuele klachten of onregelmatigheden.  

 

Spelers zijn speelgerechtigd (zie ook art. 306) onmiddellijk,  na het volgens het reglement, juist online ingebrachte 

gegevens. 

 

Er wordt een bijdrage van 1,50 € (code 753) per lid en per voetbalseizoen in rekening gebracht. 

 

Het uiterste tijdstipt voor aansluiting tijdens het lopende voetbalseizoen is bepaald op 31 maart om 23u59. 

Vanaf dat ogenblik zal het systeem ook niet meer mogelijk zijn om aansluitingen te verrichten.  

 

 

Clubs met twee ploegen : voor iedere ploeg afzonderlijk zal een bevoegd persoon voor ledenbeheer een 

‘gebruikersnaam’ en een ‘wachtwoord’ ontvangen. 

Enkel die persoon kan aansluitingen online aanbrengen. 

 

 

Art 305   Leeftijd van de spelers. 

Om aan ongeacht welke wedstrijd voor seniors te mogen deelnemen, moet een speler tenminste zestien jaar zijn 

op de dag van de wedstrijd.  

 

 

Art 306  Onbeperkt in aantal online aansluiten. 

 

Ten opzichte van de spelers die ooit een aansluitingskaart hebben ondertekend bij de K.B.V.B. (Belgische 

Voetbalbond)  of daar online werden aangesloten, moeten een aantal bijkomende voorwaarden in acht genomen 

worden. 

 

Alle spelers die aan onderstaande voorwaarden voldoen mogen onbeperkt in aantal aangesloten worden tot en met 

31  MAART van het lopende seizoen : 

 

Niet aangesloten zijn (bij KBVB). Zich vergewissen dat men weldegelijk niet meer aangesloten is. 

 

Niet aangesloten zijn of deelnemen aan wedstrijden van een club van de K.B.V.B. uit : 

1
ste

 klasse A (Jupiller Pro League), 1ste klasse B (Proximus Leaugue),
 

1ste Amateurs, 2de Amateurklasse A, 2de Amateurklasse B, 2
de

 Amateur C (Wallonie), 

3
de

 Amateurklasse A en 3
de

  Amateurklasse B 

 

Om het even welke speler (1
ste

 ploeg, elite, reserves, juniors, scholieren, enz. ) uit een van de hierboven vermelde 

clubs kan zich niet aansluiten bij V.L.V.B. zuid-west-oost  vzw 

  

Enkel vanaf de Provinciale Reeksen (1
ste

, 2
de

, 3
de

 en 4
de

  prov.) kan een speler zich aansluiten.                     
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Art 308   De dubbele inschrijving zonder schriftelijke toestemming. 

 

De zaterdagnamiddag competitie en de zondagvoormiddag competitie worden beschouwd als afzonderlijke 

competitie. 

Spelers kunnen aansluiten bij een zaterdagnamiddag club met één ploeg en bij een zondagvoormiddag club met één 

ploeg. 

 

 

Art 309 Schrappen van een speler gedurende het voetbalseizoen.   

 

Eens een speler online is aangesloten kan deze niet meer geschrapt worden tijdens het lopende voetbalseizoen 

(aanvang bij de eerste officiële wedstrijd). 

De administratieve schrapping van een speler kan enkel en alleen door het verbond na een schriftelijke aanvraag, 

via brief of mailbericht en wordt uitgevoerd tussen 15 december en 5 januari. 

Na 5 januari kan een speler niet meer geschrapt worden. 

 

 

Art 310  :  Veranderen van club tijdens hetzelfde voetbalseizoen. 

 

Een speler kan tijdens eenzelfde voetbalseizoen van club veranderen indien aan volgende voorwaarden voldaan is : 

 

 Moet altijd gaan naar een club uit een andere reeks. 

 Men kan slechts eenmaal van club veranderen tijdens het lopend voetbalseizoen. 

 De nieuwe aansluiting kan enkel tussen 15 december en 5 januari. 

 De speler moet de schrapping aanvragen aan het verbond die dan de club waar de speler is aangesloten 

hiervan zal verwittigen. 

 De club die weigert om de schrapping toe te staan krijgt na aanvraag tot schrapping tijd tot 5 januari om dit 

te doen. Na deze datum wordt de speler door het verbond geschrapt en krijgt de in gebreke zijnde club een 

boete van 25 €. 

 

 

Art 311  Veranderen van club tijdens hetzelfde voetbalseizoen na 5 januari. 

 

Een speler kan niet meer veranderen van club na 5 januari. 

Enkel nieuwe spelers die nog niet zijn aangesloten kunnen tot 31 maart aansluiten. 

 

 

Art 312  Spelers van een club die algemeen forfait geeft in de loop van een voetbalseizoen. 

 

Spelers van een club die algemeen forfait geeft in de loop van een voetbalseizoen, kunnen  aansluiten 

en opgesteld worden bij een andere club. 

 

Art 313  Opstellen van een niet-gekwalificeerde speler. 

 

Definitie. 

a) Het opstellen van een niet aangesloten speler. 

b) Het opstellen van een geschorste speler. 

c) Het opstellen van een speler van KBVB die niet voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van VLVB z-w-o vzw 

    (zie art. 306) 

d) Het opstellen van een speler onder een valse naam. 

e) het opstellen van een speler zonder geldige identiteitspapieren. 

  

Inlichtingen betreffende de kwalificatie van de speler onder a) en b)  

kunnen steeds gratis gevraagd worden aan VLVB z-w-o vzw 

Inlichtingen betreffende de kwalificatie van de speler onder c) 

moeten door de club die klacht indient opgevraagd worden bij de KBVB. 

 

Boete. 
Per overtreding wordt een boete opgelegd aan de club, die in een officiële wedstrijd  

een niet behoorlijk voor die wedstrijd gekwalificeerde speler opstelt.  

Het bedrag van de boete bedraagt 25 €  per wedstrijd waaraan de speler heeft deelgenomen. 

 

Verlies van punten. 
De club verliest de punten van alle officiële wedstrijden  waaraan niet-gekwalificeerde speler heeft deelgenomen. 

 

Schorsing. 
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De niet-gekwalificeerde speler zal mogelijk onderwerp uitmaken van een nieuwe strafbepaling 

door het sport - en beroepscomité.  

 

Valse verklaring 
Ieder bestuurslid van een club, dat een valse verklaring heeft opgesteld met betrekking tot  

de kwalificatie van een speler, wordt geschorst voor minimum één jaar  

en beboet met een bedrag van 25 €. 

 

Recht van tussenkomst van het sport- en beroepscomité. 

De strafbepalingen tegen de club, die niet-gekwalificeerde spelers opstellen, kunnen ambtshalve worden 

uitgesproken door het sport- en beroepscomité zonder dat er een klacht ter zake werd ingediend. 

 

 

 

TITEL  2   TRANSFERTEN VAN SPELERS. 

 

 

Art. 315   De officiële opzegtermijn. 

 

De periode van  01 JUNI  tot en met 15 AUGUSTUS  is de  OFFICIELE OPZEGTERMIJN. 

Alle leden van VLVB z-w-o vzw kunnen tussen 01 JUNI en  15 AUGUSTUS hun huidige club  

verzoeken een einde te maken aan de overeenkomst. Hiervoor dient: 

een  schrijven gestuurd te worden gericht aan de secretaris van de huidige club 

(wanneer het de clubsecretaris zelf  betreft, dient hij zijn schrijven te richten aan de voorzitter); 

Het schrijven moet verstuurd worden door de speler zelf. 

Een afschrift van het hierboven bedoelde schrijven  dient per gewone postzending vóór 15 augustus verstuurd naar 

VLAANDERENS  LIEFHEBBERSVOETBALBOND z-w-o vzw, Postbus, 137  – 8500 Kortrijk. 

Het schrijven waarvan sprake kan ook via mail gebeuren. 

 

De opzeg heeft automatisch uitwerking op 16 AUGUSTUS. 

 

 

Art 316   Vrijgeven van spelers  na 15  augustus tot en met de aanvang van de competitie. 
Een speler waarvan de naam niet werd geschrapt op de spelerslijst op 15 augustus kan tot en met de aanvang van 

de eerste officiële competitiewedstrijd nog een aanvraag doen om van club te veranderen. 

 

De “oude” club, na vraag van de speler, moet het verbond op de hoogte brengen en de schrapping van die speler 

vragen. Indien de ‘oude’ club weigert dit te doen, neemt de aanvrager schriftelijk of via mailbericht contact op met 

de voorzitter, die de oude club hiervan zal verwittigen. De schrapping zal door het verbond uitgevoerd worden. 

Daarna kan betrokken speler zich aansluiten bij zijn nieuwe club, die deze online inbrengt op zijn spelerslijst. 

 

Het niet willen of melden van schrappen van deze speler door de ‘oude’ club zal beboet worden met 25,00 € (code 

7309) 

 

 

 

TITEL 3      KWALIFICATIE van SPELERS en BESTUURSLEDEN 

 

Art  320  Legitimatie van de spelers. 
Om fraude op het gebied van kwalificatie van de spelers te vermijden moet de aansluiting van alle spelers, 

Online ingevoerd worden. 

Ook  bestuursleden, clubscheidsrechter, coach, trainer, e.a. moeten online via het spelersbeheer ingevoerd worden. 

 

Daarop staan aangegeven: naam, voornaam,  geboortedatum van de speler (of bestuurslid, clubscheidsrechter e.a) 

exact de juiste gegevens en schrijfwijze van de identiteitskaart 

Vanaf het ogenblik dat het nieuw lid online is aangebracht is deze officieel aangesloten en als speler 

‘speelgerechtigd’ (zie ook art. 306) 

 

De aansluitingen gebeuren online op de spelerslijst van de club waarop tevens vermeld staan : 

stamnummer en naam van de club, datum en uur van uitprinten van de lijst, aansluitingsnummer van de speler, 

naam, voornaam, geboortedatum en datum van aansluiting. 

 

 

Art. 321  Jaarlijks de spelerslijst aanpassen. 

 

Vanaf  15 augustus en tijdens het lopend voetbalseizoen kunnen geen spelers geschrapt worden, 
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met uitzondering van deze spelers die een overgang naar een andere club aanvragen en die de formaliteiten van 

het reglement volgen (zie art. 309, 310 en 311) 

 

De administratieve schrapping van de speler bij zijn ‘oude’ club gebeurt door het verbond. 

 

Na ieder seizoen moeten de clubs, in de periode van juni, juli en tot 15 augustus hun spelerslijst aanpassen. 

De spelers die de club verlaten of de spelers die niet meer in aanmerking komen voor uw club dienen geschrapt 

te worden. 

De spelerslijsten zullen door het verbond gecontroleerd worden. 

 

 

HOOFDSTUK IV.   SCHEIDSRECHTERS. 

 

Art  401  Toelating van de scheidsrechters. 

 

Personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben kunnen bij VLVB hun kandidatuur stellen als scheidsrechter. 

Zij kunnen dit doen via één welbepaalde club, als clubscheidsrechter of eventueel rechtstreeks bij de raad van 

bestuur. In ieder geval kan een scheidsrechter slechts aangebracht worden door één club. 

De scheidsrechter dient eveneens aangesloten online zoals de bepalingen voor het aansluiten van een speler. 

De scheidsrechter kan niet van club veranderen tijdens het lopend voetbalseizoen. 

 

Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor om theoretische en fysische proeven op te leggen. 

De scheidsrechters worden niet  meer  ingedeeld in categorieën. 

Spelers van de zaterdagnamiddag competitie kunnen toegelaten worden om te fungeren  

als scheidsrechter in de zondagvoormiddag competitie. 

Spelers van de zondagvoormiddag competitie kunnen toegelaten worden om te fungeren 

als scheidsrechter in de zaterdagnamiddag competitie. 

 

Art  402  Verplichtingen van de clubs. 

 

Iedere club moet één scheidsrechter  aanbrengen. 

De clubs met twee ploegen moeten  twee scheidsrechters aanbrengen. 

 

De clubs die geen scheidsrechter aanbrengen worden beboet. 

   I ste Provinciale Afdeling:  driemaal 75 €  per voetbalseizoen 

   II de  Provinciale Afdeling:  driemaal 75 €  per voetbalseizoen 

    III de Provinciale Afdeling:  driemaal 75 € per voetbalseizoen 

   I ste Provinciale en II de Provinciale zondag : driemaal 75 € per voetbalseizoen 

 

De clubs die een scheidsrechter aanbrengen die geen 26 wedstrijden leidt, worden eveneens beboet. 

De boete bedraagt 10 € per wedstrijd minder dan 26. 

 

De clubs die een scheidsrechter aanbrengen die onvoldoende wedstrijden leidt op zaterdagnamiddag, worden 

eveneens beboet. 

De boete bedraagt 10 € per zaterdagnamiddag wedstrijd  minder dan vijftien. 

 

 

Art  403  De verzekering van de scheidsrechters. 

 

De scheidsrechters zijn rechtstreeks verzekerd door VLVB z-w-o vzw. 

Ingeval van een ongeval sturen de scheidsrechters hun ongevallenaangifte rechtstreeks naar  Sportievak vzw –  

Esserstraat,6 – 8550 Zwevegem (056/26.44.20) 

 

De scheidsrechters worden verzekerd bij Ethias, onder polisnummer 45.369.601 sportongevallen. 

De polis is conform de opgelegde decreten van Sport Vlaanderen (vroeger Bloso) en de vrijwilligerswetgeving. 

Alle polisvoorwaarden kunnen bij Sportievak vzw aangevraagd worden op het tel.nr. 056/26.44.20 

 

Procedure bij ongeval, aangifte van lichamelijke ongevallen kan opgevraagd worden aan het Verbond. 

 

 

 

 

Art  404  Actief competitiejaar. 

 

De  scheidsrechter die ZESENTWINTIG wedstrijden leidt,  (minstens 15 wedstrijden op zaterdag) 

voldoet aan de voorwaarden van ACTIEF COMPETITIEJAAR. 
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De scheidsrechter mag geen administratieve tekortkomingen laten optekenen  

en moet tevens altijd afgezegd hebben zoals de algemene reglementen voorschrijven. 

 

Art  405  Beschikbaarheid van de scheidsrechter. 

 

De scheidsrechters ontvangen ruim op voorhand een lijst met alle data van de heenwedstrijden  

en een lijst met alle data van de terugwedstrijden. 

 

De scheidsrechters bezorgen zo vlug mogelijk die lijst aangepast terug aan het secretariaat. 

 

De scheidsrechters moeten in ieder geval tenminste TIEN dagen vóór de wedstrijden bekend maken  

op welke data zijn niet beschikbaar zijn. 

 

 

Art  406  Afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter. 

 

Wanneer er geen officiële scheidsrechter aanwezig is,  

is de volgorde van voorrang voor het kiezen van een plaatsvervanger de volgende: 

 

een aanwezige scheidsrechter naar de keuze van de bezoekende club 

een aanwezige scheidsrechter naar de keuze van de bezochte club. 

een neutraal lid van VLVB naar de keuze van de bezoekende club. 

een neutraal lid van VLVB naar de keuze van de bezochte club. 

een aangesloten lid van de bezoekende club. 

een aangesloten lid van de bezochte club. 

een toeschouwer gekozen door de bezoekende club. 

een toeschouwer gekozen door de bezochte club. 

de afgevaardigde van de bezoekende club. 

de terreinafgevaardigde. 

 

De  volgorde moet strikt worden in acht genomen  maar met dien verstande dat de bezoekende club 

steeds van zijn voorrecht op aanduiding van een gelegenheidsscheidsrechter kan afzien. 

De clubs zijn verplicht de wedstrijd te laten doorgaan met een gelegenheidsscheidsrechter !! 

Bij aankomst van de officiële scheidsrechter neemt die de leiding over. 

(REDENEN van AFWEZIGHEID : verkeersongeval, oponthoud, verkeerde info, wegomleiding, misverstand, 

een geval van heerkracht, familiale redenen, enz…) 

 

Art 407 Ongewettigde afwezigheid van de officieel aangeduide scheidsrechter. 
 

De scheidsrechter die ongewettigd afwezig is op zijn wedstrijd,  

wordt beboet met een bedrag van 30 €. 

De aanbrengende club zal onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. 

 

De gelegenheidsreferee die hem vervangt, krijgt een vergoeding van 30 €. 

 

Art  408  Controle van het terrein vóór de wedstrijd. 

 

De scheidsrechter is verplicht vóór iedere wedstrijd het terrein te controleren.  

Indien hij een onregelmatigheid opmerkt, moet hij dat met een verslag ter kennis te brengen van het secretariaat. 

 

Art 409  Kleedkamer van de scheidsrechter. 

 

De club, op wiens terrein een wedstrijd wordt gespeeld, moet een kleedkamer ter beschikking  

van de scheidsrechter stellen. 

De kleedkamer moet dusdanig ingericht zijn, dat de scheidsrechter tenminste over één zitplaats beschikt. 

De kleedkamer moet tevens uitgerust zijn met een tafeltje en voldoen aan de regels van netheid 

Indien de temperatuur het vereist, moet de kleedkamer worden verwarmd en moet er warm water  

ter beschikking van de scheidsrechter worden gesteld. 

De club is verplicht de scheidsrechter een verfrissing aan te bieden tijdens de rust. 

In de periode van 1 november tot 31 maart is een warme drank aanbevolen. 

 

Art  410  Vergoedingen aan de scheidsrechters. 

 

De scheidsrechter ontvangt 30 € vóór de wedstrijd en op discrete wijze. 

De verplaatsingsvergoeding bedraagt  0,25  € per km. 
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Art 412 Buitengewone kosten. 
De eventuele extra kosten worden bepaald door het bestuursorgaan of door het sport- en beroepscomité. 

Kosten van de gelegenheidsscheidsrechter : 

De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt 30 € van de thuisspelende club. 

De gelegenheidsscheidsrechter ontvangt geen verplaatsingsvergoeding. 

 

Art 413 Manier van betalen van de verplaatsingskosten. 

De verplaatsingskosten worden tweemaal per voetbalseizoen uitbetaald. 

Een eerste maal na afloop van de heenronde (na Nieuwjaar) en een tweede maal na afloop van de terugronde en de 

bekerwedstrijden. (juni) 

De scheidsrechters ontvangen een kostennota die zij na eventuele opmerkingen ondertekend terugsturen voor 

akkoord. De twee uitbetalingen geschieden per bankoverschrijving op het rekeningnummer van de scheidsrechter. 

 

Art  414  Agressie tegen een scheidsrechter. 

 

Ieder lid, dat handtastelijkheden pleegt op een scheidsrechter, wordt gestraft door het sport- en beroepscomité. 

Dat comité bepaalt bovendien of er een schadevergoeding moet worden betaald door de agressor  

ter vergoeding van de stoffelijke schade, die het slachtoffer heeft opgelopen. 

Bovendien zal er steeds een boete  van 50 € worden opgelegd. 

 

Verder mag het sport- en beroepscomité onder alle omstandigheden, aan een club wiens verantwoordelijkheid bij 

het voorval is betrokken, de verplichting opleggen de door het slachtoffer gedragen kosten terug te betalen in 

afwachting dat de schuldige of de verzekeringsmaatschappij dat doet.  

Het indienen van een strafrechterlijke klacht door de scheidsrechter heeft de onbevoegdheid van het regionaal sport-   

en beroepscomité als gevolg wat betreft het ten laste leggen van de schade opgelopen door de scheidsrechter. 

 

Art  415  Assistent scheidsrechters. 

 

VLVB z-w-o vzw kan, als zulks nodig geacht wordt, officiële assistent scheidsrechters aanstellen. 

De kosten van de assistent scheidsrechters worden als volgt verdeeld: iedere club betaalt één assistent scheidsrechter 

Bij aanvraag door een bepaalde club, zal deze de beide assistenten met 30,00 € betalen. 

 

Art 416  Uitrusting van de scheidsrechter. 

Scheidsrechtersbroek, -vest en –kousen, alles in goed zichtbare kleur of zwart. 

Er mag een andere kleur gedragen worden, maar deze moet verschillend zijn van de uitrusting van de beide ploegen. 

Waterdichte scheidsrechtersvest. 

Voetbalschoenen en/of voetbalpantoffels. 

Wit hemd of witte pull als onderkledij (mag licht zijn bij warm weer). 

Scheidsrechterskenteken van de VLVB z-w-o op witte achtergrond. 

Het is aan te raden over twee stellen kledij te beschikken. 

Nette kledij en schoeisel dwingen respect af. 

 

Er zijn ook nog een aantal onmisbare attributen : 

Fluitje en een reservefluitje (best dus twee) – uurwerk of chronometer – notaboekje of memo-kaart met schrijfgerief 

rode en gele kaart – geldstuk of ander stuk met verschillende zijde voor de opgooi. 

Neem zo mogelijk altijd uw uitrusting mee wanneer u als toeschouwer een wedstrijd gaat bijwonen; 

men zou op u beroep kunnen doen als gelegenheidsscheidsrechter! 

 

Art 417  Voorbereiding van de wedstrijd. 

Art 418   Aankomst in de instelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK V :  WEDSTRIJDEN. 

 

Art 501. 

 

Bij alle door VLVB z-w-o vzw en zijn clubs georganiseerde wedstrijden zijn alleen de door VLVB z-w-o vzw 
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uitgevaardigde spelregels van kracht. 

De scheidsrechters mogen alleen die spelregels toepassen welke voorkomen in Hoofdstuk IX van de Algemene 

Reglementen en in de gepubliceerde aanpassingen in Voetbal – Amateur. 

 

Art  502  Duur van het voetbalseizoen. 

 

Het voetbalseizoen begint officieel op 1 augustus en loopt ten einde op 30 juni. 

De  eigenlijke kampioenschappen beginnen tijdens het laatste weekend van augustus of het eerste weekeinde van 

september. 

 

Vanaf de algemene vergadering zijn alle klassementen definitief. 

 

 

 

Art  503   Het scheidsrechtersblad. 

 

De club op  wiens terrein een al dan niet officiële wedstrijd wordt gespeeld, moet een officieel verslag – 

scheidsrechtersblad  genoemd – opstellen op een speciaal formulier dat door VLVB z-w-o vzw wordt verstrekt. 

Het scheidsrechtersblad  is in drievoud met doorschrijfmethode en moet onuitwisbaar worden ingevuld 

zodanig dat alle drie de exemplaren identiek en duidelijk leesbaar zijn. 

 

Het scheidsrechtersblad moet TWINTIG MINUTEN vóór het voorziene aanvangsuur  ter beschikking van de 

scheidsrechter zijn, volledig en duidelijk ingevuld, behalve uiteraard de rubrieken die onmogelijk vóór afloop van de 

wedstrijd kunnen worden ingevuld, zoals daar zijn: het resultaat, de gele en rode kaarten, de vervangingen, enz. 

 

In het geval van forfait op het terrein moet het scheidsrechtersblad de namen van de aanwezige spelers  

van de beide elftallen vermelden. 

 

Dat geldt ook voor uitgestelde wedstrijden als gevolg van ongeschiktheid van het terrein of  

onbespeelbaarheid  wegens ongunstige weersomstandigheden. 

 

Iedere overschrijving, doorhaling of blanco gedeelte moet door de scheidsrechter  

worden goedgekeurd of geparafeerd. 

 

 

Art 504  Aantal spelers. 

 

Maximum 15 SPELERS per ploeg moeten vóór de aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad zijn 

ingeschreven. 

De niet beschreven lijnen worden door de scheidsrechter over de gehele schrijflengte onbruikbaar gemaakt. 

De scheidsrechter zal hiermee evenwel wachten tot  op het ogenblik dat hij zich naar het terrein begeeft. 

Het moet inderdaad mogelijk zijn tot op dat ogenblik spelers in te schrijven op het scheidsrechtersblad. 

 

Indien een speler toch aan de wedstrijd deelneemt zonder dat zijn naam op het scheidsrechtersblad is ingeschreven, 

zal de ploeg waarvoor hij optrad, de punten van de wedstrijd verliezen. 

 

De scheidsrechter duidt met de letter “E” in de kolom  “VISA” aan welke spelers 

als effectief de wedstrijd aanvangen.  

 

De andere vakjes blijven voorlopig oningevuld. 

 

De scheidsrechter vermeldt duidelijk de vervangingen en het tijdstip waarop ze gebeuren. 

Indien de vervanging  tijdens de rust gebeurt, vermeldt de scheidsrechter  “RUST”  

in de kolom voorzien voor het tijdstip. 

 

Wanneer een speler na aanvang van de wedstrijd als effectief inkomt, vermeldt de scheidsrechter  

duidelijk in de rubriek “ ALLERLEI ” op welke minuut dat gebeurde. 

 

 

 

Art  505   Bijkomende vermeldingen op het scheidsrechtersblad. 

 

de gele kaarten. (met de reden) 

de uitsluiting voor 2 x geel (met de reden voor het 1
ste

 en de reden voor het 2
de

 geel) 

de uitsluitingen voor een rode kaart (er moet daarna altijd een scheidsrechtersverslag opgemaakt worden) 

de gewonde spelers. 
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de toegelaten aangesloten leden in de neutrale zone voorzien van een rode armband 

de opmerkingen van de scheidsrechter. 

het voorbehoud dat VOOR de wedstrijd door één van de ploegen werd gemaakt. Dit moet door de club die 

voorbehoud maakt met een schrijven bevestigd worden met de reden daarvoor. 

 

 

Art  506  Controle van de identiteit van de spelers. 

 

De spelers zijn verplicht zich persoonlijk met hun identiteitskaart (of een geldig rijbewijs met foto)  aan te bieden bij  

de scheidsrechter. 

De club is verplicht een juiste lijst van hun spelers af te printen en deze ter beschikking stellen aan de scheidsrechter 

tot op het einde van de wedstrijd. 

De afgedrukte spelerslijst dient altijd de recentste lijst te zijn van op de dag van de wedstrijd. 

Na de wedstrijd en wanneer de scheidsrechter dit aangeeft kan de spelerslijst door de afgevaardigde van de ploeg 

terug meegenomen worden. 

 

De controle van de identiteitskaarten (of geldig rijbewijs) en de spelerslijst moet worden verricht door de 

scheidsrechter VOOR de aanvang van de wedstrijd en in aanwezigheid van de afgevaardigden van beide elftallen. 

 

De scheidsrechter moet tevens bij de controle van de schoenen en het afroepen van de namen voor de aanvang van 

de wedstrijd, visueel contact nemen tussen de foto op de identiteitskaart (of geldig rijbewijs) en de bewuste speler. 

 

Wanneer een elftal evenwel na de rust wordt aangevuld moet de scheidsrechter de identiteitskaart  (of geldig 

rijbewijs) en de spelerslijst van degene(n) die te laat is (zijn) gekomen onmiddellijk controleren of indien die 

speler(s) tijdens de tweede speelhelft van de wedstrijd inkomt(en), dit onmiddellijk na de wedstrijd controleren. 

 

Wanneer een speler zijn identiteitskaart (of geldig rijbewijs met foto) niet kan voorleggen, mag hij NIET tot de 

wedstrijd worden toegelaten. 

 

Een speler die niet vermeld staat op de recentste spelerslijst mag NIET toegelaten worden tot de wedstrijd. 

 

De speler(s) die noch zijn (hun) identiteitskaart (of  geldig rijbewijs met foto) noch vermeld staan op de recentste 

spelerslijst mag (mogen) niet tot de wedstrijd worden toegelaten. 

Indien zulks toch gebeurt worden de bepalingen omtrent forfait van toepassing. 

 

 

Art 507  Formaliteiten na de wedstrijd. 

 

Na de wedstrijd en de inschrijving van alle noodzakelijke vermeldingen,  

tekenen de terreinafgevaardigde en de afgevaardigde van de  bezoekers  VOOR GEZIEN (maar nooit voor akkoord) 

op de keerzijde van het scheidsrechtersblad op de daartoe voorziene plaatsen, 

nadat zij alle inschrijvingen hebben nagezien. 

 

Indien een onjuistheid wordt vastgesteld,  zal de scheidsrechter daarop attent gemaakt worden. 

Indien de scheidsrechter niet akkoord gaat met de aanmerking,  

zal de ondertekenaar zijn handtekening laten voorafgaan door de vermelding “ schrijven volgt”. 

Dat schrijven moet op het secretariaat toekomen binnen de termijn die geldt voor het indienen van het 

scheidsrechtersblad. 

 

De afgevaardigde, die de vermelding “schrijven volgt” NIET aanbrengt of die nalaat of weigert op de keerzijde 

van het scheidsrechtersblad zijn handtekening te plaatsen, verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met de 

inschrijvingen op het scheidsrechtersblad;  een schrijven of klacht die er toe moet strekken naderhand enige 

inschrijving op het scheidsrechtersblad te wijzigen, zal niet meer aanvaard worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Art  508  Opsturen van het scheidsrechtersblad. 

 

Het origineel van het scheidsrechtersblad moet door  bemiddeling van de bezochte club opgestuurd worden naar : 

VLVB z-w-o vzw, Postbus, 137  – 8500 Kortrijk  de dag van de wedstrijd zelf,  met een Priorpostzegel. 

De scheidsrechters mogen onder geen beding het origineel van het scheidsrechtersblad opeisen. 
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Elke club ontvangt één van de duplicaten, dat hij tot 30 juni van het lopende seizoen moet bewaren. 

Indien het origineel scheidsrechtersblad niet binnenkomt tegen de woensdagmiddag volgend op de wedstrijd, 

zal de bezochte club beboet worden. (code 7302:  10 €  -  niet binnen na 10 dagen : 20 €) 

Het niet opsturen van het scheidsrechtersblad door bv. verlies of nalatigheid : 50 € boete) 

VLVB z-w-o vzw kan bij het ontbreken van het origineel scheidsrechtersblad het duplicaat van de thuisclub of van  

de bezoekende club opeisen, die het nadien terugkrijgt. 

 

 

Art  509  Mededeling van de resultaten van de officiële wedstrijden. 

 

De thuisspelende clubs zijn verplicht hun resultaten mede te delen aan het secretariaat. 

 

Op zaterdagnamiddag  voor ALLE wedstrijden  (ook deze die om 16 u. of later beginnen)  

 

onmiddellijk na het einde van de wedstrijd  naar het telefoonnummer : 056/21.81.80  

 
 

De uitslagen worden op ZONDAG meegedeeld   onmiddellijk na het einde van de wedstrijd  

 

     op het gsm.nr  0473/515.537 
 

 

Iedere vertraging, vergissing of verzuim zal beboet worden met een bedrag van 5 € (code 7301)  

Zodra alle uitslagen medegedeeld zijn worden die geplaatst op onze website : www.vlvb.be 

 

 

Art  510  Duur van de wedstrijden. 

 

De duur van een wedstrijd bedraagt  TWEEMAAL  45  MINUTEN. 

Zelfs in gemeenschappelijk overleg mag die duur niet worden ingekort. 

Voor competities van vrouwen, jeugd en veteranen kan van die duur worden afgeweken. 

De afwijking geldt dan evenwel voor alle wedstrijden van een bepaald seizoen.  

 

De rust in de kleedkamers zelf mag niet meer dan tien minuten bedragen. 

De scheidsrechter moet erop toezien, vooral tijdens het winterseizoen, 

dat de totale onderbreking niet langer dan 15 minuten duurt. 

Hij mag de duur van de rusttijd inkorten teneinde de wedstrijd vóór het invallen van de duisternis 

te kunnen beëindigen. 

 

Art  511  Verlengingen. 

 

Na afloop van testwedstrijden, kwartfinalen, halve finalen en finalen kunnen twee verlengingen van 15 MINUTEN 

gespeeld worden. 

Voor de aanvang van de verlengingen wordt er opnieuw getost. 

Ingeval van verlengingen wordt er van speelhelft verwisseld na het eerste gedeelte van die verlengingen, zonder 

tussenpauze en onmiddellijk aan de tweede verlenging begonnen. 

 

 

Art  512  Wedstrijd die zijn reglementaire duur niet heeft gehad.  

 

Indien de scheidsrechter het einde van  een speelhelft fluit en onmiddellijk  opmerkt dat hij  de wedstrijd voortijdig 

onderbroken heeft, mag hij het spel laten hervatten voor de rest van de duur die nog overblijft. 

Onder  alle andere omstandigheden waarin hij vaststelt dat de speelhelft niet de reglementaire duur heeft gehad, 

dient hij daarvan melding te maken op de keerzijde van het scheidsrechtersblad. 

Hij zal dat doen in aanwezigheid van de afgevaardigden van beide clubs en  

eventueel van beide assistent-scheidsrechters, die ertoe worden uitgenodigd die verklaring mede te ondertekenen. 

Het resultaat van de  wedstrijd mag, in voorkomend geval, door het bevoegd comité gewijzigd worden,  

indien de hierboven aangegeven procedure nauwkeurig werd geëerbiedigd. 

Indien die procedure niet werd gevolgd, zal geen enkele klacht of scheidsrechtersverslag in overweging genomen 

worden. 

 

Art  513  Verzwakt elftal.  

 

Indien wordt aangetoond dat een club één van zijn elftallen opzettelijk heeft verzwakt,  

teneinde nadeel aan een tegenstander te berokkenen, zal het sport- en beroepscomité  
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streng optreden tegen de schuldige. 

 

Art  514  Terreinschorsing. 

 

Wanneer zich ongeregeldheden op het terrein van een club hebben voorgedaan, 

zal het sport - en beroepscomité een boete van 125 € opleggen aan de club  

waarvan de supporters tijdens een wedstrijd incidenten hebben veroorzaakt. 

Bovendien kan een borgstelling van 125 € geëist worden. 

Die waarborg wordt in beslag genomen ingeval van herhaling. 

Ingeval van  blijvende ernstige incidenten mag het sport- en beroepscomité een terrein verbieden. 

Dat wil zeggen dat daarop gedurende een bepaalde periode alle officiële wedstrijden zijn verboden. 

 

Art  515  Verbod van toegang tot terreinen. 

 

De toegang tot de terreinen kan worden ontzegd aan iedereen, ongeacht of hij of zij al dan niet lid is, 

die ongeregeldheden heeft veroorzaakt of wiens aanwezigheid in de installaties zelf aanleiding  

tot incidenten zou kunnen geven. 

 

Het sport - en  beroepscomité is bevoegd voor het uitspreken van een boete en toegangsverbod tot de terreinen, die 

onder zijn rechtsbevoegdheid vallen. 

 

Tegen die beslissing kan in beroep gegaan worden. 

 

Art  516  Uitrusting van de spelers. 

 

Kleding van de spelers. 

De uitrusting van de spelers bestaat uit een shirt, een korte broek, beenbeschermers, kousen en schoenen. 

Shirt, korte broek, kousen moeten uniform zijn bij iedere speler (kleuren) tijdens de wedstrijd. 

Indien met een shirt met korte mouwen wordt gespeeld moet de ‘onderkledij’ (bv bij winterse omstandigheden) 

met lange mouwen zo dicht mogelijk overeenstemmen met de kleur van de officiële uitrusting (shirt). 

 

Die uitrusting  mag geen enkel voorwerp bevatten  dat gevaarlijk is voor de andere spelers. 

De schoenen moeten voldoen aan de voorwaarden beschreven in de spelregels. 

De scheidsrechter mag een speler ertoe verplichten het spel te verlaten indien zijn kleding niet welvoeglijk is 

of indien hij niet in het uniform van de club is. Die speler wordt opnieuw toegelaten,  

nadat hij zich naar de aanwijzingen van de scheidsrechter heeft geschikt. 

 

Kleuren van de club. 

Iedere club moet vóór het seizoen aan het secretariaat de kleuren bekend maken waaronder zijn elftallen spelen en 

de manier waarop de kleuren zijn geschikt. 

Het clubuniform  is bij alle officiële wedstrijden verplicht voor de spelers van éénzelfde elftal, 

met uitzondering van de doelman die een trui van een andere kleur moet dragen. 

 

Het dragen van een trui van een andere kleur. 

De scheidsrechter moet aan de spelers van de bezochte club het dragen van een trui van een andere kleur 

voorschrijven, wanneer hun uniform niet op voldoende wijze verschilt van het uniform waarin de spelers  

van de bezoekende club zijn gekleed. 

 

De bezoekende ploeg moet zich steeds aandienen in de kleuren die in de info brochure en op onze website, 

eventueel gewijzigd via publicatie in Voetbal-Amateur, werden opgegeven. 

 

Indien de wedstrijd niet kan plaatsvinden omdat de uniformen van de ploegen niet voldoende verschillen 

maakt de scheidsrechter een verslag en bepaalt het sport- en beroepscomité de verantwoordelijkheden 

en treft de daaruit voortvloeiende sancties. 

 

Nummering van de spelers. 

 

Alle spelers dienen een rugnummer op hun spelersuitrusting te dragen. 

Ze worden onder dit nummer op het scheidsrechtersblad ingeschreven; er mogen geen spelers 

met hetzelfde rugnummer in dezelfde ploeg voorkomen tijdens een bepaalde wedstrijd.  

 

 

Art  517   De aanvangsuren van de wedstrijden. 

 

De aanvangsuren van de wedstrijden worden bepaald door het bestuursorgaan rekeninghoudend  

met de wensen van de clubs zoals medegedeeld op hun infoclub formulier. 
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LET OP ! De scheidsrechter mag MAXIMUM 10 MINUTEN wachten om de aftrap te laten nemen om de 

wedstrijd te laten starten. 

 

 

Wijzigen van het aanvangsuur van een wedstrijd vooraleer de wedstrijd gepubliceerd wordt in Voetbal – Amateur 

stelt geen probleem. 

Deze wijziging kan ook gepubliceerd worden op onze officiële website. 

Na de publicatie van de wedstrijd in Voetbal - Amateur moet het wijzigen van het aanvangsuur 

van de wedstrijd het gevolg zijn van een geval van heerkracht. 

 

 

 

Art  518  Verfrissing tijdens de rust. 

 

De thuisspelende club dient tijdens de rust van de wedstrijd een verfrissing aan te bieden aan de scheidsrechter(s), 

aan elk van de bezoekende spelers en aan hun eigen spelers. Een kop warme koffie kan ook. 

 

Warme koffie mag vervangen worden door een frisdrank. 

Niet naleven van deze voorschriften zal beboet worden met een bedrag van 25 €. 

 

 

Art  519  Verplicht materieel voor alle clubs. 

 

Vlaggen voor de assistent-scheidsrechters. 

Ballen. 

Aantal ballen, voldoende om een wedstrijd te beëindigen.  

Scheidsrechtersfluitje. 

Gele en rode kaarten. 

Verbandkist. 

Lijst van de producten:  2 rekverbanden 10 cm – 1 knelverband – andere hulpmiddelen. 

Draagbaar en spalken. 

Een draagbaar en spalken moeten door de bezochte club ter beschikking worden gehouden. 

Emmer (of waterzak) met zuiver water en spons. 

De bezochte club moet een emmer (of waterzak) met zuiver water en spons ter beschikking houden. 

 

 

Art  520  Ordemaatregelen. 

 

a) De terreinafgevaardigde. 
 

De club op wiens terrein een wedstrijd wordt gespeeld, is verplicht, op straf van boete,  

tenminste 30 minuten vóór de wedstrijd één van zijn aangesloten leden naar het terrein af te vaardigen. 

De terreinafgevaardigde moet een witte armband dragen en zich ter beschikking van de scheidsrechter houden 

tijdens de gehele wedstrijd op een door laatstgenoemde aangewezen plaats. 

Dat lid zal ter beschikking van de scheidsrechter staan totdat deze laatste de instellingen heeft verlaten. 

Ingeval van afwezigheid van de terreinafgevaardigde moet een speler van de bezochte ploeg  

die functie waarnemen. 

Deze speler mag wel aan het spel deelnemen. 

De club zal een boete van 5 € oplopen. (code 7305) 

 

b) De afgevaardigde van de bezoekende club. 

 

De bezoekende club moet een afgevaardigde aanduiden, die een armband zal dragen in kleur verschillend 

met de armband van de terreinafgevaardigde.  

Hij zal het scheidsrechtersblad mede ondertekenen. 

Ingeval van afwezigheid van een afgevaardigde moet een speler van de bezoekende ploeg  

die functie  waarnemen. 

Deze speler mag wel aan het spel deelnemen. 

De club zal een boete oplopen van 5 € (code 7305) 

 

c)  Wie mag nog in de neutrale zone. 
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Vanaf het voetbalseizoen 2019-2020 om de orde te handhaven in de neutrale zone, om de orde te handhaven, naast 

de terreinafgevaardigde nog slechts 2 bijkomende aangesloten leden  toegelaten. Dit zijn bv. de coach, trainer of 

verzorger of een ander verantwoordelijk bestuurslid. 

Deze twee bijkomende aangesloten leden die plaatsnemen in de neutrale zone moeten een rode armband dragen. 

Hun voornaam, naam, aansluitingsnummer en naam van de club,  moeten genoteerd staan op de keerzijde van het 

scheidsrechtersblad onder de rubriek ‘allerlei’. 

Deze twee leden dienen eveneens op de meest recentste spelerslijst staan. 

Wie niet aan deze regel voldoet, wordt niet toegelaten in de neutrale zone. 

 

Wisselspelers dienen plaats te nemen in dug-out. 

 

 

d) De kapitein. 

 

Voor elk elftal wijst de club een kapitein aan. 

Indien de kapitein zich op grond van een of andere reden uit het spel terugtrekt  

(uitsluiting, vervanging, verwonding, enz.), worden zijn functies waargenomen door een andere speler. 

Als die aanwijzing het voorwerp van woordenwisseling vormt, moet de scheidsrechter zelf een speler aanduiden. 

De  kapitein of diegene die zijn functie uitoefent, draagt een armband met een breedte van tenminste 5 cm. 

De kleur van die armband moet duidelijk afsteken tegen die van de uitrusting, om iedere verwarring te voorkomen. 

 

 

 

e) Alcoholische dranken en sportief gedrag 

 

Het gebruik van alcoholische dranken in de neutrale zone is ten strengste verboden. 

Bij het niet naleven van deze, volgt er een fikse boete. 

 

In geval van onregelmatigheden van supporters of andere aanwezigen MOET de club (de thuisclub en eventueel de 

bezoekende club indien het om zijn supporters gaat) ONMIDDELLIJK de nodige maatregelen nemen om het verder 

sportief verloop van de wedstrijd te garanderen. 

Bij gebrek aan organisatie kan het bestuursorgaan of het sportcomité een financiële boete opleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art  521   Uitstellen van wedstrijden. 

 

Ter info : 
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Alleen de voorzitter en het bestuursorgaan zijn bevoegd om wedstrijden te verplaatsen of uit te stellen zoals 

bepaald in artikel 521. 

Clubs, die artikel 521 niet opvolgen, stellen zich bloot aan puntenverlies via forfaitnederlaag. 

Mededelingen via andere personen zijn niet geldig en kunnen nooit ter verontschuldiging ingeroepen worden 

op het sportcomité. 

 

Algemeen uitstellen van alle wedstrijden van één bepaald speelweekeinde. 

 

In uitzonderlijke gevallen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden zal het bestuur overgaan 

tot het algemeen afgelasten van alle wedstrijden van één bepaald speelweekeinde. 

Dat zal het geval zijn indien de KBVB alle wedstrijden van de eerste elftallen aflast in de provincie. 

De clubs raadplegen tijdens zo een weekeinde de meldingen op onze website :  www.vlvb.be 

 

 

Voorafgaandelijk uitstellen van een groep van wedstrijden op één bepaald speelweekeinde. 

 

Indien de KBVB alle wedstrijden voor reserve-elftallen en jeugdelftallen aflast, worden groepen van wedstrijden 

afgelast omdat de toegang tot de speelvelden verboden wordt door de lokale sportdiensten. 

Dit is meer bepaald het geval in Izegem, Kortrijk en Waregem, Oeselgem, enz…. 

De thuisspelende clubs worden in dit geval ingelicht door hun respectievelijke sportdienst. 

Het secretariaat verwittigt de bezoekende clubs en de scheidsrechters.  

De thuisspelende club verwittigt onmiddellijk de voorzitter. 
 

Sommige sportdiensten zoals in o.a. Harelbeke kunnen onder bepaalde omstandigheden de toegang tot de 

sportvelden verbieden. Dit maakt deel uit van het inwendig reglement van hun sportdienst. 

De thuisspelende clubs worden in dit geval ingelicht door hun respectievelijke sportdienst. 

Het secretariaat verwittigt de bezoekende clubs en de scheidsrechters 

De thuisspelende club verwittigt onmiddellijk de voorzitter. 

 

 

 

Voorafgaandelijk uitstellen van één bepaalde wedstrijd op een welbepaalde speeldag. 

 

Uitstellen van een welbepaalde wedstrijd van de heenronde kan vooraf aangevraagd worden in onderling overleg 

tussen beide clubs en mits akkoord van beide partijen, door een schrijven te richten aan het verbond of per e-mail 

aan de voorzitter dit ten laatste tegen 31 juli. 

De aanvraag van een uitstel moet wegens uitzonderlijke omstandigheden gaan en moet altijd medegedeeld worden. 

Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor dit te weigeren. 

 

Uitstellen van een welbepaalde wedstrijd van de terugronde kan vooraf aangevraagd worden in onderling overleg 

tussen beide clubs en mits akkoord van beide partijen, door een schrijven te richten aan het verbond of per e-mail 

aan de voorzitter, dit ten laatste tegen 15 november. 

De aanvraag van een uitstel moet wegens uitzonderlijke omstandigheden gaan en moet altijd medegedeeld worden. 

Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor dit te weigeren. 

 

 

De vragende club om het uitstel van een welbepaalde wedstrijd te bekomen blijft in alle omstandigheden 

verantwoordelijk in geval de welbepaalde wedstrijd niet kan doorgaan en dit wegens geen vrije speeldagen 

gedurende het voetbalseizoen. Dan verliest de vragende club deze wedstrijd met forfaitcijfers. 

 

 

Het uitstel kan bekomen worden om diverse redenen : 

 Wegens ongunstige weersomstandigheden 

 Wegens wettelijke verkiezingen 

 Wegens uitzonderlijke redenen (bv. overlijden, een geval van overmacht bij de stedelijke sportdienst) 

Andere evenementen komen niet in aanmerking, zoals kaartingen, babyborrels, huwelijk, uitstapjes, 

feestjes, kermissen, e.a. zijn geen uitzonderlijke redenen. 

 

Het uitstel kan nooit bekomen worden wegens alleen gebrek aan spelers. 

 

 

 

De clubs,  die, zelfs in gemeen overleg, zouden beslissen tot het uitstel van de wedstrijd zonder daarvoor 

toestemming te hebben ontvangen, stellen zich beide bloot aan het verlies van de punten van de wedstrijd. 

De “uitzonderlijke” reden moet altijd per schrijven aan het verbond of per E-mail aan de voorzitter bezorgd 

worden.  Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor dit te weigeren. 
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Dit wordt pas definitief na controle en goedkeuring door hey bestuursorgaan. 

Ook de gemeentelijke sportdienst of de terreineigenaar moet zijn akkoord geven of het terrein wel beschikbaar is. 

 

Ter plaatse uitstellen van een wedstrijd.  

 

Het uitstellen van een wedstrijd ter plaatse is de bevoegdheid van de aangeduide scheidsrechter. 

De onbespeelbaarheid van een speelveld wordt behandeld in de spelregels. De scheidsrechter beslist ter plaatse. 

Beide ploegen vullen het scheidsrechtersblad in, ook bij onbespeelbaarheid van het veld. 

De scheidsrechter heeft recht op een vergoeding van 10 €  door de thuisploeg te betalen en zijn verplaatsingskosten 

door het verbond. 

 

Gevolgen van het uitstellen van wedstrijden op schorsingen opgelopen door de spelers. 

 

Het uitstellen van wedstrijden heeft geen enkele invloed op de schorsingen van spelers. 

Er wordt geschorst op een wedstrijdnummer van een wedstrijd en de speler blijft geschorst voor de wedstrijd  

met dat wedstrijdnummer onverschillig de datum waarop die wedstrijd gespeeld wordt. 

 

Spelers die geschorst worden voor een langdurende periode van minimum drie maanden blijven geschorst 

voor die bepaalde periode onverschillig het eventueel uitstel op één of meerdere data. 

 

CRITERIA : Om een wedstrijd te vervroegen of te verplaatsen naar een latere datum moet het bestuursorgaan met 

volgende criteria rekening houden : 

1. Beide clubs moeten hun akkoord per schrijven aan het verbond of per  E-mail bevestigen aan de voorzitter. 

2. Er moet een akkoord zijn van de sportdienst of de terreineigenaar. 

3. De verplaatsing moet gebeuren naar een VRIJE datum voor beide ploegen 

4. Het bestuursorgaan kan NOOIT wijzigingen toestaan, die de geplande wedstrijden van de competitie of 

van de bekerwedstrijden in het gedrang brengen. Er moet rekening gehouden worden met de eigen 

competitie van VLVB z-w-o, met het gebruik van de terreinen (zoals dubbele bezettingen) en met de 

competities van andere verbonden. Slechte weersomstandigheden kunnen leiden tot algemeen of 

afzonderlijk uitstellen of afgelasten. Om die reden worden de vrije data in het kalenderschema vooral voor 

inhaalwedstrijden voorzien. 

5. Na controle van de kalenders van de competitie en van de bekerwedstrijden zal de raad van bestuur zijn 

akkoord of niet-akkoord aan beide ploegen per E-mail bekendmaken. 

 

Dit wordt pas definitief na controle en goedkeuring door de voorzitter. Het bestuursorgaan houdt zich het recht 

voor dit te weigeren. 

Ook de gemeentelijke sportdienst of de terreineigenaar moet zijn akkoord geven of het terrein wel beschikbaar is. 
 

 

HERROEPING : 

 

Het bestuursorgaan kan altijd het verplaatsen van wedstrijden herroepen, wanneer het normale verloop van 

de competitie in het gedrang komt of indien verplaatsingen noodzakelijk zijn na afgelastingen wegens slechte 

weersomstandigheden. Het is niet de taak van het bestuursorgaan of de kalenderverantwoordelijke, om 

terrein aan te vragen. De clubsecretaris moet dit doen. 

 

MEEDELEN VAN AFGELASTINGEN : 

 

Alle clubs zijn verplicht om het terreinverbod opgelegd door hun sportdienst of terreineigenaar ONMIDDELLIJK 

te melden aan de voorzitter. 

 

Alleen de SECRETARIS (of bij afwezigheid één van de clubverantwoordelijken) is gerechtigd om afgelastingen te 

melden. Mededelingen door andere personen worden NIET aanvaard. 

 

Het bestuursorgaan houdt zich het recht voor maatregelen te nemen tegenover clubs, die in gebreke gesteld worden. 

 

De meeste sportdiensten melden het terreinverbod ook aan de voorzitter per E-mail. 

Dit ontslaat de secretaris (gerechtigde correspondent) echter niet van de verplichting om eveneens de 

voorzitter per E-mail of telefonisch te verwittigen. 

 

De afgelaste wedstrijden worden door de webmaster aangevuld bij de competitie. 

Art  522  Vervangingen. 

 

Er mag worden overgegaan tot de vervanging van VIER SPELERS tijdens de hele duur van de wedstrijd. 

De scheidsrechter zal de vervangingen noteren door het tijdstip waarop zij gebeurden duidelijk te vermelden 
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op het scheidsrechtersblad naast de naam van de betrokken spelers en in de daartoe voorziene rubriek 

een “ R ”  te plaatsen naast de naam van de speler die op het veld komt. 

Een uitgesloten speler mag niet vervangen worden. 

 

De scheidsrechter moet van tevoren verwittigd worden van elke vervanging. 

Een vervangen speler mag niet opnieuw deelnemen aan het spel van de wedstrijd, 

in de loop van dewelke hij vervangen werd (met inbegrip van de verlengingen en het nemen van strafschoppen). 

 

 

 

Art  523  Forfait van de bezoekende club op vrijdagavond NA 18 u. of op de dag zelf : 

 

De administratiekosten ten laste van de bezoekende club bedragen 12,50 € (code 7402). 

De boete ten laste van de bezoekende club bedraagt 50 € (code 7309) 

Indien op de dag zelf, worden de organisatiekosten van de bezochte club en de arbitragekosten ten laste gelegd van 

de bezoekende club.(de organisatiekosten ten laste van de bezoekende club bedragen 30 €) 

 

Indien dit een gevolg is om een verre verplaatsing niet te ondernemen, zal een forfait van de bezoekende club, de 

organisatiekosten van de bezochte club inhouden, met een minimum bedrag van 50 €. 
Alle arbitragekosten zijn ten laste van de bezoekende club. 

Voor een vlotte afhandeling van hun dossier verzoeken wij de thuisclub een kostenstaat te bezorgen 

aan het secretariaat van VLVB z-w-o vzw – Postbus, 137 – 8500 Kortrijk 

 

Vanaf een TWEEDE forfait : de boete ten laste van de bezoekende club bedraagt 100,00 € + de hierboven  

vermelde  kosten. 

Vanaf een DERDE forfait : de boete ten laste van de bezoekende club bedraagt 100,00 € + de hierboven vermelde 

kosten, en onmiddellijke uitsluiting tot verdere deelname aan de competitie van het lopend voetbalseizoen. 

 

 

Art  524  Forfait van de bezochte club op vrijdagavond NA 18 u. of op de dag zelf. 

 

De administratiekosten ten laste van de bezochte club bedragen 12,50 € (code 7402). 

De boete ten laste van de bezochte club bedraagt  50 € (code 7309)  

 

Indien op de dag zelf, worden de verplaatsingskosten, indien deze er zijn, aangerekend aan de bezochte club aan 

0,25 € per km (4 wagens) en ook de arbitragekosten zijn ten laste van de bezochte club (30,00 €). 

 

Voor een vlotte afhandeling van hun dossier verzoeken wij de bezoekende club een kostenstaat te bezorgen aan het 

secretariaat van VLVB z-w-o vzw, Postbus, 137 – 8500 Kortrijk 

 

Vanaf een TWEEDE forfait : de boete ten laste van de bezochte club bedraagt 100,00 € + de hierboven vermelde 

kosten. 

Vanaf een DERDE forfait : de boete ten laste van de bezochte club bedraagt 100,00 € + de hierboven vermelde 

kosten, en onmiddellijke uitsluiting tot verdere deelname aan de competitie van het lopend voetbalseizoen 

 

 

Art  525  Vooraf verklaarde forfait. 

 

De administratiekosten ten laste van de club die forfait geeft, bedragen 12,50 € (code 7402). 

De boete ten laste van de forfait gevende club bedraagt 50,00 € 

 

Vanaf een TWEEDE vooraf verklaarde forfait : de boete ten laste van de club die een vooraf verklaarde forfait 

geeft bedraagt, 100,00 € + administratiekosten.  

Vanaf een DERDE  vooraf verklaarde forfait : de boete ten laste van de club die een vooraf verklaarde forfait geeft 

bedraagt 100,00 € + administratiekosten en onmiddellijk uitsluiting tot verdere deelname aan de competitie van 

het lopend voetbalseizoen. 

 

 

Art  526  Intrekken van een vooraf verklaarde forfait voor de vrijdagavond 18 uur. 

 De administratiekosten ten laste van de betrokken club bedragen 25,00 € (code 7402). 

 

 

Art  527 Algemeen forfait  

 

Algemeen forfait verklaard na 30 juni en vóór 16 september:   een boete van 100 €, 
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Indien het algemeen forfait wordt verklaard na 15 september en vóór 1 juli blijven  

bovenstaande boete van toepassing. 

 

Art 528  Forfait op een neutraal terrein. 

 

In een geval van forfait op een neutraal terrein is alleen de raad van bestuur bevoegd het bedrag van de vergoeding 

vast  te stellen die aan de rechthebbende club en de organiserende club moet worden betaald, alsmede de door 

laatstgenoemde gemaakte kosten. 

 

Art  529  Stopgezette wedstrijd. 

 

Wanneer een wedstrijd wordt stopgezet in verband met bijvoorbeeld de onbespeelbaarheid van het terrein, 

ongunstige weersomstandigheden, moet de scheidsrechter een verslag indienen bij het secretariaat. 

 

Het sport - en beroepscomité beslist of de wedstrijd al dan niet moet worden opnieuw gespeeld. 

 

Binnen V.L.V.B. bestaat een constante rechtspraak krachtens dewelke een club geen voordeel mag halen  

uit het wangedrag van haar spelers, leden ingeschreven op het scheidsrechtersblad, leden van de club of supporters. 

Spelers, die alleen of met gans de ploeg, het terrein verlaten wegens ongedisciplineerd gedrag en leden, die hun 

spelers aanzetten tot het verlaten van het terrein, kunnen een schorsing en een financiële boete oplopen bepaald door 

het sportcomité (of het bestuursorgaan).  

De ploeg die in gebreke gesteld wordt, verliest de wedstrijd met 5-0 of 0-5. 

 

De administratiekosten ten laste van de betrokken club bedragen 12,50 € (code 7402). 

Boete voor de in fout verklaarde club 25,00 € (code 7310) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK  VI .  KAMPIOENSCHAPPEN EN BEKERS. 

 

Art 601  De data van de competitiewedstrijden en de bekerwedstrijden. 
De clubs worden in het bezit gesteld van de data (kalenderschema) voor het komende voetbalseizoen  
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tijdens de reeks- algemene vergaderingen van de maand mei. 

 

Art 602  Reeksindeling. 

De reeksindeling gebeurt in functie van de inschrijvingen en het stijgen en dalen van het vorige voetbalseizoen. 

De klassementen zijn na de algemene vergadering van de maand mei of juni, definitief. 

Het bestuursorgaan kan te allen tijde de bepalingen van “stijgen en dalen” wijzigen. 

Het bestuursorgaan heeft het recht wegens onvoorziene omstandigheden om over te gaan tot noodzakelijke 

aanpassingen of tot het invoeren van gemengde reeksen, wanneer het normale aantal elftallen niet meer wordt 

bereikt als gevolg van onvoldoende clubs, ontslag, algemeen forfait, enz… 

Die aanpassing kan evenwel niet geschieden tijdens het seizoen. 

 

Art  603  Kalenders. 
De kalenders worden opgemaakt door de kalenderverantwoordelijke  rekeninghoudend met de wensen van de clubs, 

indien dit mogelijk is.   

Daartoe moeten de clubs tegen uiterlijk 15 mei, het formulier infoclub en het formulier “bewijs van inschrijving” in 

die zin invullen en terugsturen. 

 

De nieuwe kalenders worden tegen half juni opgestuurd naar de secretaris van iedere club. 

Die kalenders vermelden de data en de namen van clubs. 

Vanaf Voetbal – Amateur nr 1, ontvangen de clubs de aangepaste kalender van de eerstvolgende wedstrijden die 

eveneens de terreinen en de aanvangsuren vermeldt. 

 

De beschikbaarheid van de terreinen in overleg met de gemeentelijke sportdiensten is ook de bevoegdheid 

van de kalenderverantwoordelijke. Sommige wedstrijden moeten verschoven of geprogrammeerd worden 

naar een andere datum wegens terreinproblemen, dubbele bezettingen of non-beschikbaarheid van het 

terrein. 

Hiervoor is nooit een akkoord van de clubs nodig. Dit behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan. 

 

Tijdens het voetbalseizoen ontvangen de clubs in de maand december 

een geactualiseerde versie van de resterende kalender van hun reeks. 

 

Uit de verschillende kalenders per reeks wordt de kalender per weekeinde afgeleid. 

De kalender van ieder weekeinde vermeldt niet alleen het terrein en het aanvangsuur  

maar ook de aangeduide scheidsrechter, en gepubliceerd in Voetbal –Amateur. 

 

In Voetbal - Amateur verschijnt  minimum acht dagen op voorhand de kalender  

van de één of twee of drie eerstvolgende  weekeinden.  

Ook op de website www.vlvb.be worden de kalenders gepubliceerd per reeks samen met het aanvangsuur. 

Dit geldt ook voor de bekercompetities. 

Laattijdige wijzigingen (na het verschijnen van V.A.) kunnen eveneens op de website vermeld worden en worden 

aan de secretaris en de scheidsrechter meegedeeld. 

 

Art 604  Wijzigingen aan de kalenders. 

Behoudens  onderling akkoord tussen de beide clubs en akkoord van het bestuursorgaan, 

wordt de heenwedstrijd gespeeld op het terrein van de club die eerst wordt genoemd 

en de terugwedstrijd op het terrein van de andere club.  

 

Kalenderwijzigingen kunnen aangebracht worden tijdens de verschillende reeksvergaderingen  

in aanwezigheid van de beide clubs en met het akkoord van de reeksvoorzitter. 

Ook de gemeentelijke sportdienst of de terreineigenaar moet zijn akkoord geven of het terrein wel 

beschikbaar is. 

 

Uurwijzigingen van wedstrijden voor ploegen, die spelen op een gemeentelijk sportterrein, kunnen alleen 

NA bevestiging van akkoord door de sportbeheerder. Men kan die niet eenzijdig wijzigen, gezien deze bij hen 

ingeboekt staan. 

Alleen de info bezorgd door de clubsecretaris aan de voorzitter of op de reeksvergadering is de officiële.  

 

Art 605  De vaststelling van de data van de uitgestelde of de opnieuw te spelen wedstrijden. 
De opnieuw te spelen of uitgestelde wedstrijden worden in principe vastgesteld door het bestuursorgaan op de 

eerste vrije datum op de kalender, zonder rekening te houden met de wensen van de clubs. 

Dit kan echter altijd aangepast worden volgens de noodwendigheid van de planning van de inhaalwedstrijden om 

een vlot verloop van de competitie en bekerwedstrijden te garanderen. 

Art  606    Stijgen en dalen na het voetbalseizoen 2019 - 2020 
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ZATERDAGNAMIDDAGCOMPETITIE  

 

I ste PROVINCIALE AFDELING. 

 

De 13
de

 geplaatste daalt naar 2
de

  Provinciale Afdeling 

De 14
de

 geplaatste daalt naar 2
de

  Provinciale Afdeling 

 

Ingeval  van  bijkomende  forfait(s)  is(zijn)  er  daler(s)   “in min” met een maximum van twee clubs. 

 

 

II de PROVINCIALE AFDELING 

 

De 1
ste

 geplaatste stijgt naar 1
ste

 Provinciale Afdeling 

De 2
de

 geplaatste stijgt naar 1
ste

 Provinciale Afdeling 

De 13
de

 geplaatste daalt naar de Regionale Reeks 

De 14
de

 geplaatste daalt naar de Regionale Reeks 

 

REGIONALE  REEKSEN 

 

De 1
ste

 geplaatste van iedere reeks stijgt naar 2
de

 Provinciale Afdeling 

 

 

ZONDAGVOORMIDDAGCOMPETITIE  

 

I ste PROVINCIALE AFDELING. 

 

 voor het voetbalseizoen 2019 -2020 is er geen daler. 

 

 

 

 

 

II de PROVINCIALE AFDELING 

 

De eerste geplaatste stijgt naar 1
ste

  Provinciale Afdeling 

 

 

 

 

Indien noodzakelijk kan het bestuursorgaan bijkomende testwedstrijden organiseren. 

(zie ook art. 602 reeksindeling). Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten. 

 

Alleen de spelers, die werkelijk aan ZES WEDSTRIJDHELFTEN uit zes verschillende wedstrijden  hebben 

deelgenomen tijdens het lopende voetbalseizoen, zullen worden toegelaten aan de eventuele testwedstrijden. 

Voorafgaande bekerwedstrijden komen hiervoor ook in aanmerking. 

Onder DEELGENOMEN HEBBEN moet worden verstaan: gedurende  45 MINUTEN (volledige helft) 

meegespeeld hebben. 

 

 Wat een club met twee ploegen betreft, tellen enkel de wedstrijden van betrokken ploeg. 

 

Tussen 15 mei en 30 mei worden de reeksen samengesteld en overwogen welke maatregelen dienen genomen 

om de meest comfortabele reeksen samen te stellen. 

Het bestuursorgaan samen met de kalenderverantwoordelijke bepalen de meest gunstige reeksindeling die 

voorhanden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art  607  Klassering. 

 

Alle officiële kampioenschappen worden gespeeld bij heen- en terugwedstrijden. 
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In iedere wedstrijd zijn drie punten te verdienen. Die worden toegekend aan de winnende ploeg. 

Bij een gelijkspel krijgt elk elftal één punt. 

 

Het elftal dat het grootste aantal punten bereikt over het geheel van de wedstrijden van zijn reeks 

wordt als eerste geklasseerd en zo verder. Bij een gelijk aantal punten worden eerst het aantal overwinningen in 

aanmerking genomen. 

Wanneer verscheidene elftallen een gelijk aantal punten en overwinningen hebben en als het nodig is 

een klassering te maken, hetzij voor toekenning van de titel, hetzij voor de toekenning van een plaats 

voor stijgen of dalen, hetzij voor een bepalende plaats in de eindronde, worden er testwedstrijden gespeeld. 

 

Aan de testwedstrijden mogen alleen spelers deelnemen, die door het bestuursorgaan zijn toegelaten. 

Daartoe moeten de clubs een lijst met spelers overmaken aan VLVB z-w-o vzw, Postbus, 137 - 8500 Kortrijk. 

Alleen de spelers, die werkelijk aan ZES WEDSTRIJDHELFTEN op ZES VERSCHILLENDE 

WEDSTRIJDEN hebben deelgenomen tijdens het lopende voetbalseizoen zullen toegelaten worden. Ook de 

bekerwedstrijden komen hiervoor in aanmerking.  

Onder DEELGENOMEN HEBBEN moet worden verstaan: gedurende minimum 45 MINUTEN (een speelhelft) 

meegespeeld hebben in ZES verschillende wedstrijden. 

Forfaitwedstrijden of wedstrijden die vroegtijdig worden gestopt, tellen niet mede. 

 

 Wat een club met twee ploegen betreft, tellen enkel de wedstrijden van de  betrokken ploeg. 

 

Deze bepalingen gelden voor alle testwedstrijden. 

De clubs, die hun lijst niet opsturen, zullen een boete van 25 € betalen en kunnen de testwedstrijd met 5-0 of 0-5 

verliezen. 

 

Wanneer de stand na 90 minuten gelijk is, worden er onmiddellijk strafschoppen genomen. 

 

 

 

Art  608  Herziening van de klassering als gevolg van SCHRAPPING,ONTSLAG of ALGEMEEN FORFAIT. 

 

Wanneer de schrapping, het ontslag of het algemeen forfait van een club voorkomt na het einde van de voorronde, 

blijven de resultaten van alle gespeelde wedstrijden gehandhaafd en de wedstrijden van de terugronde die nog te 

spelen zijn, worden beschouwd als te zijn gewonnen met 5 – 0 door de tegenstanders van de in gebreke zijnde ploeg. 

 

Wanneer de schrapping, het ontslag of het algemeen forfait voorkomt tijdens de terugronde worden de nog te spelen 

wedstrijden beschouwd als te zijn  gewonnen met 5 – 0 door de tegenstanders van de in gebreke zijnde ploeg. 

 

Wanneer evenwel wordt bewezen dat een club (ploeg) zijn ontslag heeft ingediend,  

algemeen forfait heeft verklaard of zich heeft laten schrappen met het uitsluitend oogmerk  

een andere club (ploeg) te bevoordelen, kunnen de drie punten eveneens aan de laatstgenoemde club (ploeg) worden 

ontnomen. 

 

Art  609  Bekendmaken van de klassering. 

 

De uitslagen en de rangschikkingen kunnen wekelijks geraadpleegd worden op de website www.vlvb.be 

na afloop van de wedstrijden en binnen een redelijke termijn. 

 

De klasseringen van alle afdelingen verschijnen ook in elke Voetbal – Amateur op de voorziene datum. 

 

 

Art  610  Reeksvergaderingen 

 

Er worden reeksvergaderingen voorzien voor de aanvang van de competitie en in de maand mei na het einde van de 

competitie. De reeksvergadering van de maand mei kan eventueel ook ingenomen worden met de algemene 

vergadering. 

In de maand december worden er regiovergaderingen gehouden. Deze kunnen eventueel geannuleerd of vervangen 

worden. 

 

De clubs moeten op iedere vergadering  minstens 1 verantwoordelijk bestuurslid  afvaardigen. 

Afwezigheid wordt beboet met 25 €. 

 

 

HOOFDSTUK VII   FINANCIELE VERPLICHTINGEN EN CODES. 

 

Art  701  Betalingen. 



 28 

 

Alle door de clubs aan VLVB z-w-o zw en alle door VLVB z-w-o vzw aan de clubs te betalen bedragen  

worden geboekt op een lopende rekening. 

 

De clubs ontvangen ieder voetbalseizoen VIER rekeninguittreksels. 

 

Het rekeninguittreksel 01 wordt opgestuurd in de periode maart  

Het rekeninguittreksel 02 wordt opgestuurd in de periode mei  

Het rekeninguittreksel 03 wordt opgestuurd in de periode augustus  

Het rekeninguittreksel 04 wordt opgestuurd in de periode december 

 

De clubs kunnen hun rekening  betalen cash in de hand of per bankoverschrijving. 

De clubs moeten de bijdragen in ieder geval betalen voor de vervaldatum, die vermeld staat op het 

rekeninguittreksel. 

 

De clubs die hun rekening NIET TIJDIG betaald hebben binnen de 30 dagen na datum, krijgen een boete (zie code 

7309) 

De clubs, die hun rekening NIET TIJDIG betaald hebben binnen de 5 (vijf) dagen volgend op de vervaldatum,  

worden UIT COMPETITIE genomen tot hun rekening betaald is. 

De wedstrijden tijdens die periode worden als forfait beschouwd (0-5/5-0).  Hiertegen  is geen verhaal mogelijk en 

desbetreffende wedstrijden kunnen NIET opnieuw gespeeld of ingehaald worden. Na betaling van de rekening op 

datum, kan de ploeg nadien weer deelnemen aan de competitie. 

 

Art  702  Codes en bedragen. 

 

Code 7000:   Alle aangesloten clubs betalen ieder seizoen een  jaarlijks  clublidgeld. 

                      50 € voor een eerste ploeg. 

                      50 € voor een bijkomend elftal.  

                      Het lidgeld wordt aangerekend op het rekeninguittreksel  /03 

 

 

 

Code 730 :  Codes van boeten  

 

Code 7301 :   UITSLAG TELEFONEREN        5 €  

 

 

Boete voor het niet tijdig telefoneren met de uitslag van de gespeelde wedstrijd door de thuisclub. 

Boete voor het telefoneren van de verkeerde uitslag.                   

 

 

Code 7302:     SCHEIDSRECHTERSBLAD OPSTUREN     10 €  of  (20 € of 30 €….) 

 

Boete voor het niet-tijdig opsturen van het scheidsrechtersblad door de thuisploeg tegen uiterlijk de 

woensdagmiddag volgend op de wedstrijd. 

 

Niet opsturen binnen de 10 dagen  :  20,00 € 

Niet opsturen binnen de 21 dagen  :  30,00 € 

Geheel niet opsturen door verlies of nalatigheid :  50,00 € 

 

 

Code 7303: TEKORTKOMINGEN op het SCHEIDSRECHTERSBLAD :  5,00 € 

 

Administratieve tekortkomingen op het scheidsrechtersblad   :  5,00 € 
 Zoals ontbreken van het wedstrijdnummer, plaats en uur van de wedstrijd, ontbreken van handtekeningen, e.a. 

 

 

Code 7305:   BOETE CLUBS ZONDER TERREINAFGEVAARDIGDE  :  5,00 € 

 

De club die geen terreinafgevaardigde heeft of geen afgevaardigde van de bezoekers  :  5,00 € 

(zie art.520) 

 

Code 7306:  NIET of  ONVOLDOENDE FRANKEREN :  5,00 € boete 

 

Een brief sturen naar het verbond, zonder of onvoldoende te frankeren : boete  5,00 € 
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 ** Op de keerzijde van de omslag steeds het adres van de afzender (uw adres) vermelden.  

 

 

Code 7307:  GEEN AANGETEKENDE ZENDINGEN  :  indien wel  10,00 € boete 

 

Clubs mogen GEEN aangetekende zendingen opsturen naar VLVB z-w-o vzw (deze worden mogelijks niet 

afgehaald op het postkantoor) 

 

 

Code 7308:   AFWEZIG ZIJN OP VERGADERINGEN  :  25,00 € 

 

Afwezig zijn op reeks- of regiovergadering wordt beboet met 25,00 € 

Afwezig zijn op de algemene vergadering van de maand mei of juni wordt beboet met 25,00 € 

 

Afwezig op vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité als betrokken partij of getuige wordt 

beschouwd als een gebrek aan medewerking met het comité en eveneens beboet met 25,00 € 

 

 

Code  7309:  BOETEN OPGELEGD DOOR HET BESTUURSORGAAN 

 

Niet betalen van het rekeninguittreksel tegen de vervaldatum :                20 €. 

De clubs, die hun rekening niet tijdig betaald hebben binnen de 5 (vijf) dagen na vervaldatum, worden UIT 

competitie genomen tot hun rekening betaald is. (zie hoger Art 701) 

 

 

Code  7310:   BOETEN OPGELEGD door het REGIONAAL SPORT- en BEROEPSCOMITE 

 

Spelers, die alleen of een deel of met ganse de ploeg, het terrein verlaten wegens ongedisciplineerd gedrag en leden, 

die hun spelers aanzetten tot het verlaten van het terrein, kunnen een schorsing en een financiële boete oplopen 

bepaald door het sportcomité. 

De ploeg, die in gebreke gesteld wordt, verliest de wedstrijd met forfaitcijfers.  

 

Officiële waarschuwing wegens wangedrag door een ploeg, spelers of leden van een club : 
Het bestuursorgaan en/of het sportcomité kan een officiële waarschuwing geven aan een club, wegens wangedrag 

van de ploeg, spelers of leden van de club. Hierbij kan een financiële boete opgelegd worden. 

 

Code 7314 BOETE VOOR HET NIET LEVEREN VAN EEN CLUBSCHEIDSRECHTER. 

 

Voor elke reeks en elke ploeg driemaal 75 € per voetbalseizoen!! 

 

1
ste

 Provinciale Afdeling   :      75 € driemaal per voetbalseizoen op de rekening. 

2
de

 Provinciale Afdeling  :      75 € driemaal per voetbalseizoen op de rekening. 

Regionale Afdelingen :      75 € driemaal per voetbalseizoen op de rekening.  

1
ste

 Provinciale Afdeling zondag  : 75 € driemaal per voetbalseizoen op de rekening. 

2
de

 Provinciale Afdeling zondag  : 75 € driemaal per voetbalseizoen op de rekening. 

Tweede Ploegen         : 75 € driemaal per voetbalseizoen op de rekening. 

 

Clubscheidsrechter die aan geen actief competitiejaar komt. (26 wedstrijden per voetbalseizoen) : 

Per ontbrekende wedstrijd : 10,00 € 

 

 

Code 740 : Codes van boeten. 

 

Code 7402:  ADMINISTRATIEKOSTEN  

 

7,50 € : uitsluiting voor twee gele kaarten op dezelfde wedstrijd 

10,00 € : uitsluiting voor een rode kaart. 

12,50 €  : admin. kosten voor forfait van de club. 

25,00 €  : klachten 

50,00 € : beroepen. (25 € wordt terugbetaald indien de straf verminderd wordt of de club zijn gelijk haalt) 

 

Code 7410 : TUSSENKOMST van de CLUBS in de PORTKOSTEN 

 

Alle briefwisseling naar de clubs voor het opsturen van gevraagde documenten of andere mededelingen, betalen de 

clubs een administratiekost van 1,50 € 
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Code 753: JAARLIJKS LIDGELD PER LID OF SPELER          1,50 € 

 

Per aangesloten speler of lid en per kalenderjaar wordt een lidgeld gevraagd van 1,50 € 

 

 

Code 754 : ABONNEMENTEN OP VOETBAL - AMATEUR 

 

 Jaarabonnement voor de clubsecretaris    : 9,50 €  

 Jaarabonnement voor de clubscheidsrechter  : 9,50 € 

 Jaarabonnement voor het clublokaal (verplicht)   : 14,50 €  

 Bijkomende jaarabonnementen voor leden van uw club   : 14,50 € 

 

Iedere club moet minstens 3 jaarabonnementen op voetbal – amateur nemen. 

 

 

Code 7611:   TUSSENKOMST van de CLUBS in de ARBITRAGEKOSTEN 

 

 De clubs betalen 6 € per wedstrijd voor de verplaatsingsvergoeding  van de scheidsrechters. 

 (inbegrepen wedstrijden met een forfait – stilgelegde wedstrijden, wedstrijden zonder officiële  

 scheidsrechter, e.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK VIII  SPORTCOMITÉ  EN  BEROEPSCOMITÉ. 

 

TITEL  1   GELE  KAARTEN 
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Art  8011   Schorsing  voor  cumul  van  gele kaarten. 

 

Een speler die een derde gele kaart krijgt tijdens hetzelfde seizoen tijdens speelweekeinde A,  

wordt geschorst voor één welbepaalde wedstrijd van het speelweekeinde C; 

    Een speler die een zesde gele kaart krijgt tijdens  hetzelfde seizoen tijdens speelweekeinde A, 

    wordt geschorst voor één welbepaalde wedstrijd van het speelweekeinde C; 

Een speler die een negende gele kaart krijgt tijdens hetzelfde seizoen tijdens speelweekeinde A, 

wordt geschorst voor één welbepaalde wedstrijd van het speelweekeinde C; 

 

Of er op het speelweekeinde B gespeeld wordt of niet, is van geen enkel belang. 

Het speelweekeinde B moet het secretariaat enkel toelaten de zaak administratief op te vangen. 

 

    Indien de wedstrijd van het speelweekeinde C voorafgaandelijk in onderling overleg of ter plaatse wordt afgelast,                                

    blijft de schorsing voor die welbepaalde wedstrijd behouden. 

Indien het speelweekeinde C algemeen wordt afgelast, blijft de schorsing voor die welbepaalde wedstrijd behouden. 

    Indien er op het speelweekeinde C geen wedstrijd gepland is voor de ploeg van de speler in kwestie, 

    dan wordt de speler geschorst voor één welbepaalde wedstrijd tijdens het speelweekeinde D. 

 

Indien het speelweekeinde C gaat om een uitgestelde wedstrijd dan wordt de speler geschorst voor één welbepaalde 

wedstrijd tijdens het speelweekeinde D, gezien de speler niet kan geschorst worden voor een wedstrijd die in feite al 

had gespeeld moeten zijn. 

 

De bepalingen die gelden voor het speelweekeinde C, gelden ook voor het speelweekeinde D. 

De clubsecretaris van de betrokken speler wordt schriftelijk (of per mail) verwittigd voor welke wedstrijd 

de speler geschorst is met vermelding van het wedstrijdnummer. 

 

Het niet ontvangen van dit schrijven kan nooit als argument dienen om betrokken speler op te stellen. 

De lijst met de “geel” geschorste spelers wordt steeds in de eerstvolgende Voetbal - Amateur gepubliceerd, 

en verschijnt eveneens op de website VLVB z-w-o vzw 

Bij afgelasting (of het nu gaat om een algemene of een alleenstaande afgelasting) van een wedstrijd van een  

speeldag waarvoor betrokkene, in toepassing van wat voorafgaat geschorst is, blijft de schorsing 

behouden. 

 

Schorsingen voor cumul van gele kaarten worden als volgt beboet (code 7310). 

 

eerste gele kaart 1,50 €                                                          

tweede gele kaart 3,00 €                                                

derde gele kaart 4,50 €                                                

4
de

  en volgende gele kaart 4,50 €                             2xgeel op dezelfde wedstrijd : 7,50 €                   

 

 

Strafpunten  FAIRPLAY voor gele kaarten 

 

eerste gele kaart 1 pt                                                   

tweede gele kaart 2 pt                                                 

derde gele kaart 3 pt                               

4
de

  gele kaart en volgende 3 pt                                  

 

 

 

 

Bijkomende strafpunten voor de fairplay : 

Forfait  van een club                               10 strafpunten (vanaf 2
de

 forfait uitsluiting fairplay) 

Gebrek aan spelers tijdens een wedstrijd           10 strafpunten 

Administratieve tekortkomingen :                        5 strafpunten 

 Niet tijdig opsturen scheids.blad               5 strafpunten                                       

 Rekening te laat betalen                            5 strafpunten 

 Niet frankeren van een brief                      5 strafpunten 

Opstellen van een niet gekwalificeerde speler    20 strafpunten 

 

 

TITEL  2   RODE  KAARTEN 

 

 

Art 8021. Schorsing van de spelers als gevolg van twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd. 
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Uitsluitingen als gevolg van twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd moeten duidelijk aangegeven worden  

op het scheidsrechtersblad onder de rubriek “RODE KAARTEN”.  

Als reden moet opgegeven worden “TWEEMAAL  GEEL” + per gele kaart, welke fout er is gemaakt. 

 

De voorafgaande eerste gele kaart wordt niet genoteerd op het linkse gedeelte van het scheidsrechtersblad maar wel 

onder de rubriek ‘2xgeel en rode kaarten’ rechter kant van het scheidsrechtersblad. 

 

De speler die uitgesloten werd als gevolg van twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd 

wordt geschorst voor één of twee welbepaalde wedstrijden, naar gelang de ernst van de gepleegde feiten. 

 

De speler krijgt TWEE STRAFPUNTEN voor het fairplay klassement van zijn club. 

 

een speler die TWEEMAAL GEEL krijgt tijdens dezelfde wedstrijd op speelweekeinde ‘A’ wordt geschorst 

voor één of twee  welbepaalde wedstrijd(en), naar gelang de ernst van de gepleegde feiten,  

in speelweekeinde ‘C’ (voor 1 wedstr.) en in speelweekeinde ‘D’ (als het gaat om een schorsing van twee 

wedstrijden) 

 

Alle bepalingen in Art. 8011 gelden eveneens voor de schorsingen van twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd 

 

De club dient de 2 x gele kaarten van zijn spelers zelf op te volgen. 

Het niet ontvangen van een brief of mailbericht is geen reden dat de speler(s) niet geschorst is (zijn) op het 

speelweekeinde ‘C’ of  ‘C’ en ‘D’. 

 

Een schorsing als gevolg van twee gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd is niet vatbaar voor beroep. 

De boete als gevolg van 2xgeel op dezelfde wedstrijd is 7,50 € 

 

Art 8022. Schorsing van de spelers die in aanmerking kwamen voor een minnelijke schikking. 

 

Uitsluitingen als gevolg van een rode kaart worden bij de voorbereiding van de eerstvolgende vergadering  

van het sport -  en beroepscomité gesplitst in twee groepen. 

 

De eerste groep bestaat uit “de minnelijke schikkingen”. 

 

De bedoeling is de uitgesloten spelers en hun clubverantwoordelijken een verplaatsing naar de vergadering  

van sport -  en beroepscomité te besparen voor uitsluitingen als gevolg van minder erge feitelijkheden. 

Op die manier kan ook de duur van de vergadering in de hand gehouden worden. 

De meest voorkomende feitelijkheden zijn: lichte voetfouten, wegduwen, fouten op doorgebroken aanvallers, 

beledigingen of verwijten aan het adres van de scheidsrechter, vrijwillig handspel, trekken aan de trui,… 

 

Een voorstel tot minnelijke schikking zal aan de betrokken club medegedeeld worden. Bij niet-akkoord zal de speler 

uitgenodigd worden naar de eerstvolgende vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité die een uitspraak 

zal vellen. 

De minnelijke schikkingen worden medegedeeld in voetbal – amateur en op de website van VLVB z-w-o vzw 

 

De schorsingen als gevolg van minnelijke schikking beperken zich tot één, twee of drie  wedstrijden. 

 

Indien de clubsecretaris akkoord gaat met het voorstel tot minnelijke schikking, doet hij niets. 

De schorsing gaat gewoon door zoals vermeld in het schrijven. 

 

Indien de clubsecretaris niet akkoord gaat, moet hij of de speler zich aanmelden  

op de vergadering van het sport -  en beroepscomité op het uur zoals voorzien in het schrijven. 

 

Een schorsing als gevolg van een minnelijke schikking waarmee men zich akkoord heeft verklaard, 

is niet vatbaar voor beroep. 

 

De boete van een rode kaart bij uitspraak van een minnelijke schikking is 10,00 € 

 

 

 

 

 

Art 8023. Schorsing van de spelers die verschijnen voor het sport - en beroepscomité. 

 

De boete voor een rode kaart is vastgesteld op 10,00 €. 
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De schorsingen hebben betrekking op een aantal wedstrijden, een aantal maanden of een aantal jaren. 

Ingeval van schorsingen voor een aantal wedstrijden zal het bevoegd comité aan de hand 

van de wedstrijdlijst de wedstrijdnummers bepalen op dewelke de schorsing van toepassing is.  

 

De speler krijgt 2 STRAFPUNTEN tot MAXIMUM 24 STRAFPUNTEN voor het fairplay klassement van zijn 

club. 

 

a. 1 wedstrijd  2 

b. 2 x geel  2 

c. Minnelijke schikking 2 

d. 2 wedstrijden  3 

e. 3 wedstrijden  6 

f. 4,5,6 wedstrijden  9 

g. 7 à 10 wedstrijden  12 

h. 11 à 20 wedstrijden 18 

i. 21 wedstrijden en meer 24 

j. 1 jaar of meer  24 

 

 

Bij afgelasting (of het nu gaat om een algemene of alleenstaande afgelasting) van alle wedstrijden van een 

speelweekeinde waarvoor de betrokkene geschorst is, blijft de schorsing voor dat wedstrijdnummer behouden. 

 

Bij de bepaling van de schorsingsperiode zullen midweekwedstrijden, bekerwedstrijden en eindronden 

in rekening gebracht worden voor zover zij op het moment van de strafbepaling reeds gepland zijn.  

 

Schorsingen die betrekking hebben op een aantal maanden en waarvan de periode het lopende seizoen overschrijdt, 

worden verlengd met twee maanden voor zover de maanden juni, juli en augustus integraal  

binnen de oorspronkelijke schorsingsperiode vallen. 

(Het scheidsrechtersblad en het verslag van de scheidsrechter zijn officiële documenten, waarop het dossier wordt 

samengesteld. 

 

Art 8024.  Preventieve  schorsing. 

 

Ingeval van handtastelijkheden op de scheidsrechter of op een andere speler of op een lid van een club van 

VLVB z-w-o vzw kan de speler of de club onmiddellijk preventief geschorst worden in afwachting van een 

uitspraak van het sport- en beroepscomité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL  3   ONREGELMATIGE WEDSTRIJDEN 

 

Een wedstrijd die om de één of andere duistere reden geen tweemaal vijfenveertig minuten heeft geduurd, 

is een onregelmatige wedstrijd. 
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Een wedstrijd die het onderwerp uitmaakt van een klacht of een beroep, wordt een onregelmatige wedstrijd. 

 

Onregelmatige wedstrijden worden behandeld door het sport -  en beroepscomité op de data  

zoals vastgelegd in titel 5 van onderhavig hoofdstuk. 

 

Wanneer een wedstrijd wordt stopgezet in verband met bijvoorbeeld de onbespeelbaarheid van het terrein, 

ongunstige weersomstandigheden ongedisciplineerd gedrag van de spelers, incidenten, enz., moet de scheidsrechter 

een verslag indienen bij het secretariaat. 

Het sport- en beroepscomité beslist of de wedstrijd al dan niet moet worden opnieuw gespeeld. 

 

Binnen V.L.V.B  z-w-o vzw bestaat een constante rechtspraak krachtens dewelke een club geen voordeel mag 

halen uit het wangedrag van haar spelers, leden ingeschreven op het scheidsrechtersblad, leden van de club of 

supporters (zie ook 529) 

 

Spelers die alleen of met gans de ploeg, het terrein verlaten wegens ongedisciplineerd gedrag en leden, die hun 

spelers aanzetten tot het verlaten van het terrein, kunnen een schorsing en een financiële boete oplopen bepaald 

door het sportcomité (of de Raad van Bestuur). (code 7310) 

De ploeg, die in gebreke gesteld wordt, verliest de wedstrijd met 5-0 (art 529) 

 

De administratiekosten ten laste van betrokken club bedragen 12,50 € (code 7402) 

Boete voor de ploeg die in gebreke gesteld wordt bedraagt 25,00 € 

 

De scheidsrechter en de twee clubsecretarissen worden steeds uitgenodigd op de vergadering van  

het  sport -  en beroepscomité in de loop van de week die deze vergadering voorafgaat. 

 

Om tijdwinst te realiseren kan de voorzitter tot onmiddellijke confrontatie van de verschillende partijen overgaan. 

 

De keuze van de uitspraken beperkt zich tot: 

 

a) 0 – 5 of  5 – 0, 

 

b) wedstrijd herspelen,  

 

c) uitslag blijft behouden,  

 

 

In het geval dat de wedstrijd voortijdig beëindigd werd, geschorst of gestaakt, 

en het comité beslist “uitslag blijft behouden” in het voordeel van de club die niet in fout was, 

wijst op de wil van de vergadering om de tegenpartij geen boeten op te leggen zoals voorzien in hoofdstuk VII. 

 

Het is volgens het principe van meerderheid tegen minderheid dat hier wordt gestemd. 

 

Bij een supplementaire stemronde kan slechts tussen twee mogelijkheden worden gekozen. 

 

Spelers, die alleen of met gans de ploeg, het terrein verlaten wegens ongedisciplineerd gedrag en leden, die hun 

spelers aanzetten tot het verlaten van het terrein, kunnen een schorsing en een financiële boete oplopen bepaald door 

het sportcomité. 

De ploeg, die in gebreke gesteld wordt, verliest de wedstrijd met 5-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL  4  KLACHTEN EN BEROEPEN 

 

 

Art 8041  Gemeenschappelijke  voorschriften  voor klachten en beroepen. 
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De klachten en de beroepen moeten behoorlijk ondertekend worden 

door twee van de drie bestuursverantwoordelijken of  

door de speler en een bestuursverantwoordelijke. 

 

Zij moeten  per gewone postzending gestuurd worden naar V.L.V.B. z-w-o vzw, Postbus, 137 – 8500 Kortrijk of 

per e-mail naar voorzitter@vlvb.be 

Zij moeten de beknopte uiteenzetting geven van de feiten en eventueel vergezeld zijn van de nodige gewaarmerkte 

bewijsstukken, teneinde het bevoegd comité voor te lichten over de aard van het geschil  

en het in de gelegenheid te stellen alle betrokkenen op te roepen. 

 

De uiteindelijke kosten komen op de lopende rekening fairplay van de club. 

Voor een klacht  bedragen de administratiekosten  25 €.(code 7402) 

Voor een beroep bedragen de administratiekosten  50 €.(code 7402) 

 

De administratiekosten voor een beroep worden gehalveerd indien de straf verminderd wordt  

of indien de club die beroep heeft aangetekend, zijn gelijk haalt. 

 

Klachten tegen feiten die tijdens een wedstrijd zijn voorgevallen moeten verzonden worden  

binnen de week die volgt op die wedstrijd. 

 

Klachten in verband met de kwalificatie van een speler moeten verzonden worden binnen de maand  

die volgt op die wedstrijd waaraan betreffende speler heeft deelgenomen. 

 

 

In alle gevallen wordt de uiterste datum vastgesteld op 01 juni volgende op de afsluiting  

van de kampioenschappen. 

 

 

 

Art  8043   Beroepen. 

 

Een beroep moet worden ingediend binnen de week die volgt op de dag van de vergadering van het sportcomité, 

die uitspraak heeft gedaan. 

Het beroep moet noodzakelijk steunen op nieuwe feiten en/of gegevens, die op de vergadering van het sportcomité 

niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen. 

Bij gebrek aan dergelijke feiten wordt het beroep van ambtswege onontvankelijk verklaard en niet verder behandeld. 

 

Indien niet meteen duidelijk is of er nieuwe feiten aangehaald worden, wordt het beroep toch opnieuw behandeld 

door het sportcomité, dat dan zelf verder oordeelt over het al of niet ontvankelijk zijn. 

Pas indien het sportcomité dan tot ontvankelijkheid beslist, zal de zaak verder opnieuw ten gronde behandeld 

worden. 

 

Een beroep dat op reglementaire wijze werd ingediend als gevolg van een uitspraak van het sportcomité, 

onderbreekt de uitwerking van de uitspraak bij een schorsing van minder dan of gelijk aan vier wedstrijden. 

 

Bij een beroep van een speler of een lid of een club is de AANWEZIGHEID VERPLICHT 

 

(De scheidsrechter kan eventueel opgeroepen worden, indien de RvB dit noodzakelijk acht. 

Het verslag van de scheidsrechter en het scheidsrechtersblad zijn officiële documenten waarop het dossier gebouwd 

is.) 

De beroepen ingediend door de leden zijn nochtans NIET VAN SCHORSENDE AARD 

wanneer zij betrekking hebben op één van de volgende uitspraken: 

 

een voorstelling tot SCHRAPPING; 

een schorsing van onbeperkte duur; 

een preventieve schorsing; 

een schorsing tot verschijning; 

een schorsing van meer dan VIER wedstrijden 

 

Een schorsing als gevolg van gele kaarten opgelopen tijdens hetzelfde seizoen is niet vatbaar voor beroep. 

 

 

Art 8044 Vermindering van een schorsing in beroep. 
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Wanneer een speler, die een schorsing in eerste instantie heeft opgelopen, een vermindering van zijn straf  

in beroep bekomt, kan er geen sprake zijn de wedstrijden of de wedstrijd te laten overspelen,  

waartoe hij verhinderd werd deel te nemen in verband met het besluit dat in eerste instantie werd genomen. 

 

 

Art. 8045 Bevoegdheid van het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering. 

 

Zoals bepaald in de statuten van V.L.V.B. z-w-o vzw gepubliceerd in het staatsblad d.d. 2007-01-02 

(artikel 15 bevoegdheden van de bestuurders) beschikt het bestuursorgaan in overleg met de algemene vergadering 

over alle bevoegdheden. 

Het bestuursorgaan waakt over de toepassingen van de Algemene Reglementen en de besluitvormingen genomen in 

het sport- en beroepscomité.  Het bestuursorgaan in overleg met de Algemene Vergadering kan een definitieve 

uitspraak doen bij betwistingen of tegenstrijdigheden  na uitspraak van het sport- en beroepscomité. 

Hiertegen is geen verhaal of beroep mogelijk. 

 

 

 

 

TITEL   5   DE VERGADERINGEN VAN HET SPORT- EN BEROEPSCOMITÉ. 

 

 

Art. 8050.  Aanwezigheid  

 

De leden, die moeten verschijnen, zorgen ervoor tijdig aanwezig te zijn. 

Ze wachten in een andere locatie en worden door een lid van het vast panel opgeroepen. 

 

 

Art 8051. Samenstelling van het vast panel. 

 

Het Regionaal Sport -  en Beroepscomité bestaat uit een vast panel. 

 

Het aantal leden voor het Regionaal Sportcomité bedraagt maximum VIJF en minimum DRIE. 

Het zijn allemaal leden van de raad van bestuur of van de algemene vergadering van de vzw, of aangesteld door de 

Raad van Bestuur. 

 

Het aantal leden voor het Regionaal Beroepscomité bedraagt minimum drie leden, bestaande uit : 

 De voorzitter die op het Regionaal Sportcomité de strafbepaling uitsprak. 

 Twee andere bestuursleden en eventueel een neutrale bestuursafgevaardigde van een club 

 

 

Art 8052   Besluitvorming. 

 

De besluitvorming van de straf in het geval van een uitsluiting wordt bekomen na beraadslaging van het vast panel. 

 

Voor twijfelachtige gevallen heeft de voorzitter de mogelijkheid over te gaan tot voorwaardelijke schorsing. 

 

De VOORWAARDELIJKE SCHORSING voor gevallen die achter de rug van de scheidsrechter 

gebeurd zijn en die hij niet heeft gezien. 

In het geval van een voorwaardelijke schorsing wordt er gehandeld alsof het een normale schorsing betreft, 

maar de uitgesproken schorsing is enkel voorwaardelijk voor de periode van één kalenderjaar met ingang 

de vrijdag die volgt op de dag van de vergadering van het sport -  en beroepscomité. 

 

 

 

Art 8053   Plaats en tijdstip van de vergaderingen van het Regionaal Sportcomité 
 

De vergaderingen van het sport- en beroepscomité vinden meestal plaats op vrijdagavond, maar kunnen door 

omstandigheden verplaatst worden naar een ander te bepalen datum. 

De vergaderingen gaan door in de zaal Duc de Brabant – Gentstraat, 1 – 8530 Harelbeke, maar een andere locatie 

kan op voorhand medegedeeld worden in Voetbal – Amateur. De vergadering begint om 18.30 u., het dossier is 

ter inzage tussen 18u en 18u30 voor de betrokken club. Eventuele bezwaren dienen binnen de 48 uur na ontvangst 

van de oproepingsbrief of mailbericht ingediend te worden bij VLVB z-w-o vzw. 

 

Art 8054    Jaarlijkse planning van de vergaderingen van het sportcomité. 

 

Vóór de aanvang van ieder voetbalseizoen wordt een planning opgemaakt voor de vergaderingen van het Regionaal 
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Sportcomité vermeld staan. 

 

Die planning wordt gepubliceerd in de Voetbal – Amateur en op onze website en maakt integraal deel uit van de 

algemene reglementen die eventueel worden aangepast bij de aanvang van een nieuw voetbalseizoen en steeds te 

raadplegen zijn op de website van VLVB z-w-o vzw  :  www.vlvb.be. 

 

De vergaderingen van het Regionaal Beroepscomité gaan door op een te bepalen locatie, dag en uur en 

worden tijdig aan de betrokken club medegedeeld. 

 

 

 

Art. 8055 AFWEZIGHEID op de vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité 

 

Bij AFWEZIGHEID op de vergadering van het Sport- en Beroepscomité wordt een boete van 25 € aangerekend en 

wordt de maximum straf uitgesproken en is er GEEN beroep of vraag tot verschijnen meer mogelijk. 

 

 

 

Art. 8056 Schorsing voor ACHT wedstrijden of meer. 

 

Een speler die tijdens een vergadering van het Sport- of Beroepscomité een schorsing oploopt van ACHT of meer 

wedstrijden  is geschorst voor de zaterdag- en de zondagcompetitie.  Dus hier gaat het om ACHT speelweekends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 6  LEIDRAAD VOOR DE STRAFFEN 
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Onderstaande strafnormen zijn een leidraad voor het uitspreken van de straffen door het Regionaal Sport- en 

Beroepscomité. Het staat het comité vrij om per geval een lichtere of zwaardere straf uit te spreken, alsook een 

(gedeeltelijke) voorwaardelijke straf uit te spreken of te bepalen dat een uitsluiting voldoende was. In die gevallen 

moet het comité de afwijking van de strafnorm voldoende argumenteren. 

 

GEDRAG VAN DE SPELERS TEGENOVER DE SCHEIDSRECHTER OF DE LIJNRECHTER. 

 

2.1. Kritiek: 1 wedstrijd. 

 

2.2. Beledigingen door woorden of gebaren: 2-3 wedstrijden. 

 

2.3. Bedreigingen door woorden of gebaren: 3-4 wedstrijden. 

 

2.4. Afnemen van de hulpmiddelen: 3-5 wedstrijden.  

 

2.5. Werpen met of trappen van een voorwerp: 4-8 wedstrijden. 

 

2.6. Extreme verbale agressie, uitdaging bedreiging of vernedering: 4-10 wedstrijden. 

 

2.7. Spuwen: 3-6 maanden. 

 

2.8. Duwen en trekken: 2-4 maanden. 

 

2.9. Slaan, vechten, schoppen of kopstoot: 6-36 maanden. 

 

 

GEDRAG VAN DE SPELERS ONDERLING. 

 

 

3.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: 1-2 wedstrijden. 

 

3.2. Duwen of trekken: 2-4 wedstrijden. 

 

3.3 Werpen met of schoppen van een voorwerp: 2-4 wedstrijden. 

 

3.4 Ruw spel: 1-6 wedstrijden. 

 

3.5 Vrijwillige trap of natrap: 2-8 wedstrijden. 

 

3.6 Spuwen: 2-6 wedstrijden. 

 

3.7 Slaan, vechten: 4-10 wedstrijden. 

 

3.8 Opzettelijke extreme fysieke agressie (vuistslag, kopstoot, …): 10-15 wedstrijden. 

 

 

 

GEDRAG VAN DE SPELER T.O.V. AFGEVAARDIGDEN. 

 

 

4.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: 1-2 wedstrijden. 

 

4.2. Zware beledigingen, bedreigingen: 2-8 wedstrijden. 

 

4.3. Handtastelijkheden: 4-10 wedstrijden. 

 

Opmerking: Wanneer één van de voorgaande punten het geval is tegenover een lid van de Raad van Bestuur 

of tegen een lid van de Algemene Vergadering van VLVB z-w-o vzw, wordt automatisch de maximumstraf 

toegepast. 

 

 

 

GEDRAG VAN DE SPELER T.O.V. HET PUBLIEK. 
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5.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: 1-2 wedstrijden. 

 

5.2. Zware beledigingen, bedreigingen: 2-8 wedstrijden. 

5.3. Handtastelijkheden: 4-10 wedstrijden.  

 

Opmerking: Wanneer één van de voorgaande punten het geval is tegenover een lid van de Raad van Bestuur 

of tegen een lid van de Algemene Vergadering van VLVB z-w-o vzw, wordt automatisch de maximumstraf 

toegepast. 

 

 

GEDRAG VAN EEN AFGEVAARDIGDE T.O.V. SCHEIDSRECHTER OF LIJNRECHTER. 

 

 

6.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: 2-8 wedstrijden + boete van €25. 

 

6.2   Zware beledigingen, bedreigingen : 1 kalenderjaar + boete van €50. 

 

6.3   Handtastelijkheden: 1 kalenderjaar + boete van €100. 

 

 

 

GEDRAG VAN EEN AFGEVAARDIGDE T.O.V. EEN SPELER. 

GEDRAG VAN AFGEVAARDIGDEN ONDERLING. 

GEDRAG VAN EEN AFGEVAARDIGDE T.O.V. HET PUBLIEK. 

 

 

7.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren: 1-4 wedstrijden + boete van €25. 

 

7.2. Zware beledigingen, bedreigingen: 6 maanden + boete van €50. 

 

7.3. Handtastelijkheden: 1 kalenderjaar + boete van €100. 

 

 

GEDRAG VAN HET PUBLIEK T.O.V. SCHEIDSRECHTER OF LIJNRECHTER. 

 

8.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren door bestuursverantwoordelijken: 1-4 wedstrijden + boete van 

€25. 

 

8.2. Zware beledigingen, bedreigingen door aangesloten leden: 1 kalenderjaar + boete van €25. 

  

8.3. Zware beledigingen, bedreigingen door niet-aangesloten leden:  boete van €25 + borgsom van €50. 

 

8.4. Handtastelijkheden door aangesloten leden: 1 kalenderjaar + boete van €50. 

 

8.5. Handtastelijkheden door niet-aangesloten leden: boete van €50 + borgsom van €100. 

 

 

 

GEDRAG VAN HET PUBLIEK T.O.V. SPELERS OF AFGEVAARDIGDEN. 

 

 

9.1. Onbetamelijk gedrag door woorden of gebaren door bestuursverantwoordelijken: 1-4 wedstrijden + boete van 

€25. 

 

9.2. Zware beledigingen, bedreigingen door aangesloten leden: 6 maanden + boete van €25. 

 

9.3. Zware beledigingen, bedreigingen door niet-aangesloten leden: boete van €25  boete + borgsom van €50. 

 

9.4. Handtastelijkheden door aangesloten leden: 1 kalenderjaar + boete van €50 . 

 

9.5. Handtastelijkheden door niet-aangesloten leden:  boete van €50 + borgsom van €100. 

 

 

HANDELINGEN DIE INGAAN TEGEN DE GOEDE ZEDEN 
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10. Een schorsing van minimum 12 speelweekeinden  tot een schorsing voor onbepaalde tijd en eventueel 

 een voorstel tot schrapping. 

 

 

BESLISSINGEN GENOMEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR 

 

 

11.  Wanneer de raad van bestuur na overleg met de sportcommissie van oordeel is, dat de gepleegde feiten te 

erg zijn, kan de raad van bestuur overgaan tot levenslange schorsing van het betrokken lid en/of tot 

uitsluiting van de club uit competitie. 

 

 

Officiële waarschuwing wegens wangedrag door een ploeg, spelers of leden van de club : 

 

De Raad van Bestuur en/of het sportcomité kan een officiële waarschuwing geven aan een club wegens wangedrag 

van de ploeg, spelers of leden van de club. Hierbij kan een financiële boete, bepaald door de Raad van Bestuur 

opgelegd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOOFDSTUK IX.    SPELREGELS. 

 

 

REGEL 1 – HET SPEELVELD. 

 

Het speelveld en zijn onderverdelingen moeten worden afgebakend met duidelijk zichtbare lijnen  

van niet meer dan 12 centimeter breed. 

De lijnen moeten vlak op het speelveld getrokken worden en mogen dus niet in uitgravingen, greppels of groeven 

worden aangebracht. 

 

Afmetingen: 

Het speelveld moet rechthoekig zijn en volgende afmetingen hebben: 

in de breedte : minimum 45 meter, maximum 90 meter; 

in de lengte : minimum 90 meter, maximum 120 meter; 

 

Het doel: 
Bestaat uit 2 rechtopstaande palen en een horizontale dwarslat; de palen en de dwarslat moeten 

dezelfde breedte en dikte (ingeval van balken) of diameter (bij ronde) hebben: 

minimum 7,5 centimeter en maximum 12 centimeter.  

 

Palen en dwarslat moeten wit zijn en uit hout of metaal. 

De afstand van de doellijn tot de onderkant van de dwarslat moet 2,44 meter bedragen. 

De afstand tussen de binnenkant van beide palen, die op de doellijn staan, moet 7,32 meter bedragen. 

Een afwijking van vijf centimeter bij de afmetingen van het doel wordt toegestaan. 

De afstand van de buitenkant van de palen tot de hoekschopvlag moet aan weerszijden van het doel gelijk zijn. 

De doelnetten zijn verplicht en moeten minimum 1,50 meter naar achter verwijderd zijn van de doellijn. 

 

Het doelgebied: 

Is een rechthoek ( ook beschermingsgebied van de doelman genoemd ), die wordt begrensd door: 

a) de doellijn; 

b) twee lijnen, 5,5 meter lang, loodrecht op de doellijn en vertrekkend op 5,5 meter van elke doelpaal; 

c) een evenwijdig met de doellijn lopende lijn, die de uiteinden van de twee onder b) vermelde lijnen verbindt 

en dus een lengte heeft van 18,32 meter. 

 

Het strafschopgebied: 

Is een rechthoek (ook beschermingsgebied van de aanvaller genoemd), die begrensd wordt door: 

a) de doellijn; 

b) twee lijnen, 16,5 meter lang, loodrecht op de doellijn en vertrekkend op 16,5 meter van elke doelpaal; 

c) een evenwijdig met de doellijn lopende lijn, die de uiteinden van de twee onder b) vermelde lijnen verbindt 

en dus een lengte heeft van 40,32 meter. 
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Het strafschoppunt: 

Is een punt met een diameter van 22 centimeter dat ligt op het einde van een denkbeeldige lijn, die loodrecht op de 

doellijn staat, in het midden van het doel vertrekt en 11 meter lang is. 

 

De cirkelboog: 

Vanuit het strafschoppunt wordt buiten het strafschopgebied  

een cirkelboog getrokken met een straal van 9,15 meter.   

 

De middenlijn: 

Deze lijn verdeelt het speelveld in twee gelijke helften en loopt evenwijdig aan de doellijnen. 

 

Het middenpunt: 

Dit is het midden van het speelveld, het heeft een diameter van 22 centimeter. 

 

De middencirkel: 

Is een cirkel, die getrokken wordt vanuit het middenpunt met een straal van 9,15 meter. 

 

Het hoekschopgebied: 

Vier in aantal: een kwartcirkel met een straal van 1 meter vanuit elk punt waar doellijn en zijlijn elkaar raken. 

 

De hoekvlag: 

Vier in aantal: één op elke hoek van het speelveld; de witte (of een ander helder kleur) vierkante (zijde van 50 

centimeter) vlag is bevestigd aan een witte houten hoekvlagstok, die bovenaan is afgerond en 1,50 meter boven de 

grond uitsteekt. 

 

De zijlijnen: 

Langsheen de lengte van het speelveld, bakenen zij aldus de breedte van het speelveld af. 

 

De doellijnen: 

Langsheen de breedte van het speelveld, bakenen zij aldus de lengte van het speelveld af. 

 

De neutrale zone: 

Is een strook rondom het speelveld; deze strook wordt afgebakend met palen en draad of buizen of platen. 

 

Het beschermingsgebied: 

Is een doorgang van minimum 3 meter breed vanaf de neutrale zone tot aan de kleedkamers. 

Op dit punt worden afwijkingen aanvaard die het gevolg zijn van het sportterrein van de club. 

 

 

REGEL 2  -  DE BAL 

 

De bal moet rond zijn; de buitenbekleding moet bestaan uit leder of een ander door F.A. Board aanvaard materiaal. 

 

De bal is wit of wit-zwart geruit; bij sneeuw mag een gekleurde bal worden gebruikt, die evenwel niet in de 

clubkleuren mag geverfd zijn. De witte bal met andere kleurtjes is eveneens toegelaten. 

 

Bal nr 5: verplicht voor seniors, reserven, veteranen, vrouwen en juniores. 

Omtrek: tussen 68 en 71 cm, gewicht: tussen 453 en 396 gram, druk: 1 kg per cm². 

 

Er dienen steeds voldoende ballen aanwezig te zijn om de wedstrijd normaal te laten verlopen; 

tijdens de wedstrijd mag de bal slechts vervangen worden na toelating van de scheidsrechter. 

 

 

REGEL 3  -  AANTAL SPELERS 

 

Het spel wordt gespeeld door twee ploegen, die elk maximum 11 spelers mogen hebben; één van die spelers moet de 

doelwachteruitrusting dragen. 

 

De kapitein van de ploeg dient een armband te dragen. 

Indien de kapitein het speelveld dient te verlaten, dient hij in de functie van kapitein vervangen te worden door een 

andere speler, die daartoe door zijn medespelers wordt aangeduid. Ingeval van weigering van de spelers om de rol 

van kapitein over te nemen, moet de scheidsrechter de wedstrijd definitief stoppen. 

 

Alle spelers (ook de wisselspelers) dienen vóór de aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad 

ingeschreven te worden en vallen onder de jurisdictie van de scheidsrechter. 
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Om het even welke veldspeler mag de doelwachter vervangen tijdens de wedstrijd op voorwaarde dat de 

scheidsrechter van deze verwisseling vooraf op de hoogte wordt gebracht. 

 

Een wisselspeler mag pas het speelveld betreden nadat de speler, die hij vervangt, het speelveld heeft verlaten en 

mits toestemming van de scheidsrechter. 

 

Een vervangen speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen en een speler, die vrijwillig het terrein verlaat of 

uitgesloten wordt, mag niet vervangen worden. 

 

Er mogen VIER spelers vervangen worden tijdens de wedstrijd. 

 

Om de wedstrijd aan te vangen dienen minstens ZEVEN spelers van iedere ploeg op het terrein aanwezig te zijn. 

 

Wanneer het aantal spelers van een ploeg tot  ZES  of minder spelers daalt, dient de wedstrijd te worden gestaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGEL 4  -  UITRUSTING VAN DE SPELERS 

 

De kledij van de spelers moet welvoeglijk zijn. 

 

Alle spelers van dezelfde ploeg moeten dezelfde kleuren dragen, behalve de doelwachter,  

die een kleur moet dragen die hem duidelijk onderscheidt van de andere spelers en de scheidsrechter. 

 

De spelers mogen geen gevaarlijke voorwerpen dragen: uurwerk, knopring, armband,… 

Het dragen van beenbeschermers is verplicht. 

 

Wanneer de spelers bij strenge koude broekkousen of een trainingsbroek dragen, dan dient de korte spelersbroek 

hierover gedragen te worden. 

 

De spelers mogen nauwsluitende dijbroeken dragen. Zij moeten evenwel van dezelfde (of overwegende) kleur zijn 

van het voetbalbroekje en mogen in lengte het bovenste gedeelte van de knie niet overschrijden. 

 

Indien thuisspelende en bezoekende ploeg dezelfde kleuren dragen, 

dan dient de thuisspelende ploeg van kleur te veranderen. 

De ploegen moeten zich wel aanbieden in de officieel opgegeven en in de infoclub vermelde kleuren. 

 

Iedere speler dient op de rug van zijn trui een nummer te dragen dat moet overeenstemmen met het nummer dat op 

het scheidsrechtersblad vóór zijn naam wordt vermeld. De reservedoelwachter dient een ander nummer te dragen 

dan de effectieve doelwachter. 

 

 

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER. 

 

Een scheidsrechter wordt aangeduid voor het leiden van elke wedstrijd. 

 

De scheidsrechter dient een andere kleur van kledij te dragen dan deze van de beide ploegen. 

 

Hij moet erop toezien dat de regels van het voetbalspel worden nageleefd; bij het bestraffen van een overtreding zal 

hij de aard ervan aanduiden alsmede de richting waarin het spel dient hernomen te worden. 

 

Bij een vrijschop fluit de scheidsrechter eenmaal; bij beginschoppen en onrechtstreekse vrijschoppen steekt de 

scheidsrechter bovendien de arm verticaal in de hoogte  tot de bal door een andere speler gespeeld werd. 

 

REGEL  6  -  DE ASSISTENT – SCHEIDSRECHTERS. 

 

Voor sommige wedstrijden worden twee assistent-scheidsrechters aangeduid, een eerste en een tweede. 



 43 

In die volgorde vervangen zij ook de scheidsrechter indien deze om de een of de andere reden niet meer in staat is 

zijn taak uit te voeren. 

 

Zij geven bepaalde aanwijzingen met behulp van een vlaggetje; deze aanwijzingen blijven evenwel onderworpen 

aan het beslissingsrecht van de scheidsrechter. 

 

De assistent-scheidsrechters hebben tot taak aan te geven: 

- wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is; 

- welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp; 

- wanneer een speler gestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt; 

- wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten; 

- wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het gezichtsveld van de 

scheidsrechter. 

- wanneer er overtredingen begaan worden waarbij de assistent-scheidsrechters dichter bij de actie zijn dan de 

scheidsrechter (daarbij, uitzonderlijk, inbegrepen elke overtreding begaan in  het strafschopgebied) 

- wanneer bij het nemen van strafschoppen de doelwachter voorwaarts bewogen heeft alvorens de bal werd 

getrapt en hierbij de bal de doellijn overschreden heeft. 

 

Assistentie. 

 

De assistent-scheidsrechters moeten bovendien de scheidsrechters bijstaan de wedstrijd overeenkomstig de 

spelregels te leiden. 

Zo mogen zij op het speelveld komen om zich te verzekeren dat de afstand van 9,15 m geëerbiedigd is. 

 

 

 

REGEL 7  -  DUUR VAN HET SPEL 

  

De duur van de wedstrijden bedraagt tweemaal 45 minuten voor senioren. 

Zelfs in gemeenschappelijk overleg mag die duur niet worden bekort. 

Voor competities van vrouwen, jeugd, veteranen, tweede ploegen zal de raad van bestuur de duur bepalen. 

 

In sommige gevallen kan de raad van bestuur voorschrijven dat er verlengingen moeten worden gespeeld, 

Eventueel zelfs gevolgd door strafschoppen om een winnaar aan te duiden. 

 

De rust in de kleedkamers zelf tussen twee speelhelften mag niet meer dan 5 minuten bedragen, 

tenzij de scheidsrechter zelf hiervoor de toelating geeft. 

 

Aan elke speelhelft moet de scheidsrechter de tijd toevoegen die door kwetsuur, spelbederf, spelerswissel e.d. 

verloren ging. Bovendien moet de duur van de speelhelft verlengd worden voor het nemen van een strafschop. 

 

Wanneer een scheidsrechter een wedstrijd te vroeg affluit en niet meer kan hernemen, vermeldt hij dit in de rubriek 

“allerlei” van het scheidsrechtersblad en stuurt een verslag naar VLVB z-w-o vzw, Pres. Rooseveltplein, 15 - 

8500 Kortrijk. 

 

REGEL 8  -  BEGIN VAN HET SPEL. 

 

Terwijl de scheidsrechter zich, voor de aanvang van de wedstrijd, naar het midden van het speelveld begeeft,  

laat hij een fluitsignaal horen om de beide kapiteins bij zich te roepen voor de opgooi van een muntstuk (toss), die 

zal beslissen over de keuze van de kant van het speelveld en de beginschop. 

 

Bij de toss mag de kapitein van de bezoekende ploeg kiezen tussen kruis en munt. 

Wie de opgooi (toss) wint, kiest welk doel ze zal aanvallen in de eerste helft van de wedstrijd. 

De andere ploeg neemt de aftrap van de wedstrijd. 

 

BEGINSCHOP of AFTRAP. 

 

De bal moet op het middelpunt gelegd worden. 

Alle spelers dienen zich op hun eigen speelhelft te bevinden en de tegenstrevers van de ploeg  

die de aftrap neemt moeten zich op minstens 9,15 m van de bal opstellen (buiten de middencirkel). 

 

De scheidsrechter  moet het sein tot de aftrap geven. 

De bal is in het spel, wanneer hij getrapt is en duidelijk beweegt. 

Nadat de bal beweegt  is hij in het spel en de aftrapnemer mag  

deze geen tweede maal aanraken alvorens  een andere speler de bal heeft aangeraakt. 

Er mag rechtstreeks gescoord worden uit de aftrap. 
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Er wordt eveneens aftrap genomen nadat een doelpunt werd aangetekend en wel door de ploeg  

tegen dewelke het doelpunt werd aangetekend. 

 

Ook bij de aanvang van de tweede helft wordt de aftrap genomen door de ploeg die de toss (opgooi) heeft 

gewonnen. 

 

Ingeval verlengingen zijn voorgeschreven, dient de scheidsrechter de toss te herbeginnen  

voor de aanvang ervan en verder zoals in bovenstaande procedure beschreven. 

 

Bij scheidsrechtersbal 

 

Laat de scheidsrechter de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd 

stilgelegd in het doelgebied. 

In dit geval laat de scheidsrechter de bal vallen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt met de doellijn en 

op een plaats zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. 

 

De bal is in het spel zodra deze de grond raakt. 

 

Een scheidsrechtersbal wordt hernomen : 

 als de bal wordt geraakt door een speler alvorens de bal de grond raakt 

 als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt zonder te zijn  

 aangeraakt door een speler. 

Indien de bal in doel gaat alvorens deze geraakt is door minstens twee spelers, wordt de wedstrijd hervat met : 

 doelschop indien de bal in het doel van de tegenpartij komt 

 hoekschop indien de bal in eigen doel komt. 

REGEL 9  -  DE BAL IS IN OF UIT HET SPEL 

 

De bal is uit het spel: 

- wanneer hij volledig over de zijlijn of volledig over de doellijn is gegaan of dit nu in de lucht of over de grond 

gebeurt; 

- wanneer de scheidsrechter het spel door een fluitsignaal heeft stilgelegd. 

 

REGEL 10  -  GELDIG DOELPUNT 

 

Afgezien van de uitzonderingen die in de spelregels zijn voorzien, wordt een geldig doelpunt aangetekend wanneer 

de bal volledig door het doelvlak is gegaan. 

Doelvlak: vlak begrensd door de deklat, de beide doelpalen en de doellijn tussen de doelpalen. 

 

Het doelpunt is evenwel niet geldig wanneer de bal door een aanvaller met de hand of de arm werd gedragen, 

geworpen of geslagen; wanneer dit laatste gebeurt door een verdediger in eigen strafschopgebied, dan komt de 

geldigheid van het doelpunt niet in het gedrang.  

 

REGEL 11  -  HET BUITENSPEL 

 

Een speler bevindt zich in buitenspelstand wanneer hij zich dichter bij de doellijn van de tegenstrever  

bevindt dan de bal, tenzij: 

 

- hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt; 

- hij zich niet dichter bij de doellijn van de tegenstrever bevindt dan tenminste twee van zijn tegenstrevers. 

 

Een speler in buitenspelstand zal hiervoor slechts bestraft worden als de scheidsrechter oordeelt dat hij het spel of 

de tegenstrever beïnvloedt of uit zijn positie voordeel tracht te halen op het ogenblik dat de bal één van zijn 

medespelers raakt of door deze laatste gespeeld wordt.  

 

Een speler in buitenspelstand zal hiervoor niet bestraft worden: 

- indien hij zich gewoon in buitenspelstand bevindt en noch het spel noch de tegenstrever beïnvloedt. 

- Indien de speler de bal rechtstreeks ontvangt na een doelschop, een hoekschop, een inworp en een 

scheidsrechtersbal. 

 

Buitenspel wordt bestraft met een onrechtstreekse vrijschop op de plaats waar  de overtreding gebeurde tenzij deze 

gebeurde in het doelgebied van de tegenstrever; in dit geval wordt een onrechtstreekse vrijschop genomen van op 

om het even welk punt van de helft van het doelgebied waarin de overtreding werd begaan. 

 

Definitie van actief deelnemen aan het spel. 

In het spel tussenkomen betekent een bal, geraakt of gespeeld door een medemaat, raken of spelen. 
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REGEL 12  -  FOUTEN EN ONGEPASTHEDEN 

 

Zware fout is het wanneer een speler opzettelijk één van de volgende negen fouten begaat. 

Zelfs alleen de bedoeling om één van die fouten te begaan is reeds voldoende om bestraft te worden, 

behalve bij handspel, waar de bal werkelijk met de hand of de arm moet gespeeld worden. 

 

SLAAN of SPUWEN naar of op een tegenstrever. 

Bijvoorbeeld met de hand een slag geven, een kopstoot geven, met de bal of ander voorwerp werpen, 

elleboogstoot,… 

 

TEGENHOUDEN van een tegenstrever met de hand of een deel van de arm. 

Bijvoorbeeld aan trui of broek trekken, met de hand of de arm op een tegenstrever leunen, met gestrekte arm 

tegenhouden, met beide armen vastgrijpen,… 

 

RUW SPEL t.o.v. een tegenstrever. 

 

OP EEN TEGENSTREVER SPRINGEN. 

Bijvoorbeeld vrijwillig op een tegenstrever springen, met beide voeten vooruit een tegenstrever aanvallen of hem 

omverspringen,… 

 

 

BEENTJE LICHTEN: een tegenstrever doen vallen of trachten te doen vallen. 

Bijvoorbeeld haken, zich voor een lopende tegenstrever laten vallen, zich bukken voor of achter een tegenstrever,… 

DUWEN van een tegenstrever met de arm of een deel van de arm. 

Bijvoorbeeld in de rug duwen, met ellebogen werken, wegduwen,… 

 

ACHTER AANVALLEN: langs achter aanvallen van een tegenstrever, tenzij men de bal speelt of de tegenstrever 

obstructie pleegt. 

 

STAMPEN naar een tegenstrever: een tegenstrever vrijwillig een trap geven. 

 

HANDSPEL: de bal vrijwillig met de hand of de arm spelen. 

 

Technische fouten zijn niet echt vergrijpen doch worden begaan door onwetendheid, technische onvolmaaktheid, 

onhandigheid of onvoorzichtigheid. 

 

- Gevaarlijk spel (bijvoorbeeld: voet te hoog, voet vooruit, te laag koppen, naar de bal schoppen wanneer de 

doelman deze met de handen onder controle heeft,…) 

- Eerlijk aanvallen met de schouder als de bal niet binnen spelbereik is. 

- Opzettelijke obstructie (bijvoorbeeld: de bal niet spelen en de speler opzettelijk met het lichaam tegenhouden 

of zich gaan opstellen tussen bal en tegenstrever,…) 

- Doelman in zijn doelgebied aanvallen behalve wanneer deze de bal met de handen onder controle heeft of een 

speler hindert. 

- De bal een tweede maal spelen bij aftrap, hoekschop, vrijschop zonder dat een andere speler (moet niet 

noodzakelijk een medemaat zijn) deze geraakt heeft. 

Uitzondering: in eigen strafschopgebied en de bal is niet buiten dit gebied geweest: hernemen en de speler             

       waarschuwen. 

- Onbehoorlijk gedrag tegenover de scheidsrechter, spelers, officials en publiek (bijvoorbeeld kritiek op 

beslissingen van scheidsrechters of aanwijzingen van assistent-scheidsrechters,..) 

- Al liggend de bal spelen als een tegenstrever in de nabijheid is, op de bal blijven liggen of zitten. 

- Alle acties die uitsluitend tot doel hebben het spel te vertragen, tijd te verliezen (bijvoorbeeld herhaaldelijk de 

spelregels overtreden, de bal wegtrappen of in de handen meenemen na een fluitsignaal, treuzelen bij het 

nemen van een vrijschop,… 

- De doelwachter de bal langer dan ZES SECONDEN vasthoudt alvorens hem los te laten.  

 

 

REGEL 13  -  VRIJSCHOPPEN 

 

a) onderscheid tussen rechtstreekse vrijschop en onrechtstreekse vrijschop. 

 

RECHTSREEKSE vrijschop: hieruit kan rechtstreeks gescoord worden; 

 

ONRECHTSTREEKSE vrijschop: hieruit kan niet rechtstreeks gescoord worden, een tweede speler moet  
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                                                        de  bal raken vooraleer er een geldig doelpunt is. 

 

b) waar en wanneer wordt een vrijschop genomen? 

       op de plaats waar de overtreding werd begaan, behalve bij strafschop en bij overtreding in het doelgebied: 

 

bij strafschop uiteraard op het strafschoppunt; 

 

bij vrijschop in het eigen doelgebied: op gelijk welk punt van dit doelgebied; 

 

bij vrijschop in het doelgebied van de tegenstrever: op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn en 

op de plaats, die het dichtst ligt bij de plaats waar de fout werd begaan; 

 

       als de bal stilligt; 

 

nadat de scheidsrechter met één fluitsignaal de toelating heeft gegeven; bij onrechtstreekse vrijschop  

steekt  de scheidsrechter bij het fluitsignaal de arm verticaal in de hoogte en houdt die daar tot op het ogenblik 

dat de bal door een andere speler is aangeraakt of de bal buiten de lijnen is gegaan. 

 

c) waar moeten de tegenstrevers zich opstellen? 

       de tegenstrevers moeten op 9,15 meter van de bal blijven of uitwijken op de doellijn tussen  

       de doelpalen  tot op het ogenblik dat de bal in het spel is gebracht (zijn eigen omtrek heeft afgelegd); 

  

       bij vrijschop binnen het eigen strafschopgebied moeten de tegenstrevers op 9,15 meter van de bal  

       blijven en bovendien buiten het strafschopgebied postvatten tot de bal het strafschopgebied verlaten heeft; 

 

 

d) wanneer moet de vrijschop hernomen worden? 

 

-als de bal niet op de reglementair voorziene plaats ligt; 

 

-als de tegenstrevers niet op de reglementair voorziene plaats staan of blijven tot de bal in het spel is; 

 

-als de bal een tweede keer geraakt wordt vooraleer hij in het spel is (zijn eigen omtrek heeft afgelegd  

 of bij vrijschop in het eigen strafschopgebied dit gebied verlaten heeft). 

 

-de doelwachter mag de bal niet met de handen spelen vooraleer deze in het spel is; 

 

-als de speler die de vrijschop neemt de bal een tweede maal speelt nadat deze in het spel werd gebracht  

 doch zonder dat een andere speler hem raakte, wordt de speler bestraft met een onrechtstreekse vrijschop 

 op de plaats die reglementair voorzien is. 

 

 

 

REGEL  14  -  DE STRAFSCHOP 

 

Wanneer een speler in het strafschopgebied een fout begaat, die met rechtstreekse vrijschop moet worden bestraft, is 

er strafschop. 

 

De strafschop wordt genomen van op het strafschoppunt.  

 

Alle spelers met uitzondering van de doelwachter en de strafschopnemer moeten zich op minimum 9,15 meter van 

de bal opstellen en buiten het strafschopgebied, maar op het speelveld en dit tot op het ogenblik dat de bal in het spel 

is (zijn eigen omtrek heeft afgelegd). 

 

De doelwachter moet zich opstellen op zijn doellijn binnen de doelpalen. 

 

De strafschop moet vooruit getrapt worden en de strafschopnemer mag zijn aanloop niet onderbreken; hij mag de 

bal niet opnieuw spelen vooraleer deze door een andere speler werd aangeraakt. 

 

Indien een speler, tegenstrever van de strafschopnemer, het strafschopgebied betreedt vooraleer de bal in het spel is, 

dient de strafschop te worden hernomen, doch enkel als er geen doelpunt werd aangetekend. 

 

Indien een speler van de ploeg van de strafschopnemer het strafschopgebied betreedt vooraleer de bal in het spel is, 

dient de strafschop te worden hernomen, doch enkel als er wel een doelpunt werd aangetekend. 
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Indien de strafschopnemer de regels overtreedt als de bal in het spel is, wordt hij bestraft met een onrechtstreekse 

vrijschop op de reglementaire plaats. 

 

Indien de doelwachter de hem opgelegde regels overtreedt, zal de strafschop hernomen worden tenzij er doelpunt 

werd aangetekend. 

 

Indien de bal, nadat de strafschop genomen werd, op zijn weg naar het doel, door een vreemd voorwerp wordt 

tegengehouden, zal de strafschop hernomen worden. (de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters zijn geen 

“vreemd” maar een “dood” voorwerp) 

 

Indien de bal terugkaatst van de paal, de deklat of doelman in het speelveld en pas dan in aanraking komt met een 

vreemd voorwerp, wordt hernomen met scheidsrechtersbal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGEL  15 – DE INWORP 

 

 

Wanneer de bal volledig over de zijlijn is gegaan, is hij uit het spel; hij moet door inworp in het spel gebracht door 

een speler van de ploeg tegenstrever van de speler, die de bal het laatst raakte. 

 

De inworp geschiedt in gelijk welke richting terug in het speelveld van op de plaats waar de bal het speelveld 

verliet. 

 

De inwerper zal de bal met beide handen boven het hoofd houden en op het ogenblik dat hij de bal loslaat moet hij 

het gezicht naar het speelveld gekeerd hebben en moet een deel van beide voeten de grond raken; 

de inwerper mag zich niet op het speelveld bevinden. 

 

De bal is in het spel zodra hij binnen het speelveld is, maar de inwerper mag hem niet opnieuw spelen  

vooraleer hij is aangeraakt door een andere speler. Indien hij dit toch doet wordt hij bestraft met een onrechtstreekse 

vrijschop (indien hij de bal in die voorwaarden met de hand speelt is er zelfs rechtstreekse vrijschop) op de 

reglementaire plaats. 

 

De doelwachter mag de bal niet met de hand(en) aanraken als hij deze rechtstreeks uit inworp 

van een ploegmaat ontvangt. 

 

Onregelmatige inworp wordt bestraft met inworp voor de tegenpartij. 

 

Op inworp kan niet rechtstreeks gedoeld worden en kan men ook niet buitenspel staan. 

 

De tegenstrevers mogen een inwerper niet hinderen door gebaren te maken of rond te springen; 

tegenstrevers mogen wel voor de inwerper gaan staan. 

 

Bij inworp bal rechtstreeks in doel van tegenstrever: doelschop. 

Rechtstreeks in eigen doel: hoekschop. 

 

Laat niet teveel terreinwinst toe noch in voorwaartse noch in achterwaartse richting; 

indien de inworp gebeurt van buiten de neutrale zone, moet deze hernomen worden. 

 

Hieronder een aantal vragen uit de multiple-choice test publiceren. 

 

Bij inworp werpt een verdediger de bal rechtstreeks naar zijn doelwachter. 

Deze raakt de bal met de hand maar houdt hem niet onder controle. 

De bal rolt verder in het doel. Wat beslist de scheidsrechter? 
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GELDIG DOELPUNT. 

( Sportleven KBVB nr. 52 van woensdag 29 december 1999). 

 

Identieke fase maar de bal gaat naast het doel buiten. 

INDIRECTE VRIJE SCHOP TEGEN DE DOELWACHTER OP DE PLAATS  

WAAR HIJ DE BAL MET DE HAND GERAAKT HEEFT. GELDIG DOELPUNT. 

( Sportleven KBVB nr. 52 van woensdag 29 december 1999). 

 

Alle tegenstrevers moeten zich minstens twee meter van de plaats van de inworp bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGEL 16  -  DOELSCHOP 

 

 

Wanneer de bal volledig over de doellijn is gegaan buiten het doelvlak en voor het laatst werd aangeraakt  

door een aanvaller, moet het spel door een speler uit de verdedigende ploeg hernomen worden met doelschop. 

 

Bij doelschop wordt de bal geplaatst op om het even welk punt binnen het doelgebied. 

 

De spelers van de tegenpartij moeten zich opstellen buiten het strafschopgebied tot de bal in het spel is. 

 

Geen enkele speler mag de bal aanraken vooraleer hij in het spel is; gebeurt dit wel dan moet de doelschop 

hernomen worden.  

 

Indien de speler, die de doelschop neemt, de bal, nadat deze in het spel is gekomen, een tweede maal speelt zonder 

dat een andere speler deze heeft geraakt wordt hij met onrechtstreekse vrijschop bestraft op de reglementaire plaats. 

 

Uit doelschop kan rechtstreeks gedoeld worden. 

 

 

Indien de doelschop normaal genomen werd, laat dan niet hernemen als er zich nog een tegenstrever  

in het strafschopgebied bevond. 

 

Wanneer de bal, na doelschop, het strafschopgebied verlaten heeft en via de scheidsrechter of door de wind 

rechtstreeks in het doel van de doelschopnemer belandt, moet u met hoekschop het spel hervatten. 

 

Wanneer de bal, na doelschop, het strafschopgebied verlaten heeft en via een tegenstrever  

of een medemaat in het doel van de doelschopnemer verdwijnt, geeft u doelpunt. 

 

Even herinneren aan: wanneer bij onrechtstreekse vrijschop of inworp door een ploeg de bal in doel 

van de tegenstrever verdwijnt, wordt eveneens hernomen met doelschop. 

 

 

REGEL  17  -  HOEKSCHOP 

 

Wanneer de bal volledig over de doellijn  buiten het doelvlak is gegaan en laatst geraakt werd door een verdediger, 

moet het spel hernomen worden met een hoekschop. 

 

De bal wordt volledig binnen het hoekschopgebied gelegd dichtst bij de plaats waar de bal is buiten gegaan. 
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Bij het trappen van de hoekschop mag de hoekvlag niet verplaatst worden. 

 

De tegenstrevers moeten zich op minimum 9,15 meter van de bal bevinden tot wanneer deze in het spel is 

( getrapt is en in voorwaartse richting beweegt). 

 

Indien de hoekschopnemer de bal een tweede maal raakt vooraleer deze door een andere speler werd aangeraakt zal 

hij bestraft worden met een onrechtstreekse vrijschop op de reglementaire plaats. 

 

Indien andere overtredingen gebeuren m.b.t. bovenstaande regels, dient de hoekschop hernomen te worden. 

 

Uit hoekschop kan rechtstreeks gedoeld worden en men kan geen buitenspel staan. 

 

Plaats u zo dicht mogelijk bij de doellijn om te kunnen vaststellen of de bal al dan niet over de doellijn  

of door het doelvlak gaat. 

 

Wanneer bij hoekschop de bal via de scheidsrechter in doel belandt is er geldig doelpunt. 

 

Wanneer de bal via de doelpaal opnieuw bij de  hoekschopnemer komt en deze opnieuw de bal trapt,  

speelt hij tweemaal de bal en wordt hij bestraft met een onrechtstreekse vrijschop op de reglementaire plaats. 

 

Even herinneren aan: indien een verdediger de bal uit vrijschop of op inworp rechtstreeks in eigen doel trapt  

of gooit, moet eveneens hernomen worden met hoekschop. 

 

 

 

 

HOOFDSTUK X.   BIJLAGEN 

 

 

 

BIJLAGE 1. HISTORIEK EN PALMARES VAN DE BEKERS. 

 

 

De organisatie waarvan Vlaanderens Liefhebbersvoetbalbond de uitloper is, werd opgestart in 1966. 

 

Tijdens het voetbalseizoen 1969-1970 werd er voor de eerste maal gespeeld in twee reeksen en dit bracht de 

verantwoordelijken ertoe de competitie aan te vullen met een bekercompetitie onder de naam 

“ BEKER BURGEMEESTER BARON A. BEKAERT ZWEVEGEM. “ 

 

Laureaten: 1. 1969-1970: SK Sobelcard Zwevegem – Varam Menen   3 – 2, ref dhr Desmedt Marcel. 

                  2. 1970-1971: Station Wevelgem – CBC Bultiauw             1 -  0, ref dhr Vanloocke Jan. 

 

Tijdens het voetbalseizoen 1971-1972 werd de“ BEKER BURGEMEESTER BARON A. BEKAERT 

ZWEVEGEM. “ vervangen door de “ WISSELBEKER VAN DE LIEFHEBBERS VOETBAL UNIE VZW”. 

 

Laureaten: 3. 1971-1972: Real Engelhof – Flinsport Izegem                4 – 2, ref dhr Dutoit Werner 

                  4. 1972-1973: Rily Sport Anzegem – VK Lichtervelde       4 – 0, ref dhr Vandevoorde Odilon 

                  5. 1973-1974: Boma Kaster – Stade Waregem                     3 – 1, ref dhr Dutoit Werner 

                  6. 1974-1975: Groenhove Waregem – Bavik Ingooigem     5 – 3, ref dhr Desmedt Marcel 

                  7. 1975-1976: Eendracht Vichte – Boma Kaster                  2 – 1, ref dhr Germonprez Roland  

 

Tijdens het pinksterenweekeinde 1976 speelden de laatste vier bekerwinnaars  

op het terrein van FC Sofinal, Duffelstraat te Kruishoutem  

een driedaagse competitie die werd gewonnen door RILY SPORT ANZEGEM. 

Rily Sport heeft definitief beslag gelegd op de WISSELBEKER VAN DE VZW L.V.U. 

 

Het principe van de wisselbeker werd opgeheven en vervangen door een jaarlijkse beker 

die eigendom blijft van de winnende club. 

 

 

Het werd de “ BEKER VAN KBLVB NED.AFD. VZW REGIO WESTVLAANDEREN “. 
 

  8. 1976-1977: Real Bultheel Lendelede – Sparta Glovo Wevelgem  2 – 1, ref dhr Vanloocke Jan 

  9. 1977-1978: VNV Deerlijk – Dede Vichte   (3-3)   replay                        2 – 0, ref dhr Demeulenaere J. 

10. 1978-1979: Dede Vichte – SK Devolder Izegem                                    2 -  0, ref dhr Godefroidt Rudy 
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11. 1979-1980: VK Koningshof Bissegem – VK Groenhove Waregem       2 – 0, ref dhr Godefroid Joris 

12. 1980-1981: Sparta Belgiek Deerlijk – Gavervrienden Deerlijk       2 – 0, ref dhr Dutoit Werner 

13. 1981-1982: Fifta Club Molecule Vichte – VK Groenhove Waregem     2 – 0, ref dhr Verschoore A. 

14. 1982-1983: VK Koningshof Bissegem – VK Groenhove Waregem       2 – 0, ref dhr Verfaillie Danny 

15. 1983-1984: Sparta Belgiek Deerlijk – Dakwerken Naessens Zulte         1 – 3, ref dhr Verfaillie Danny 

16. 1984-1985: Franco Belge Moeskroen – F.C.  Mesen                   5 – 1, ref dhr Braekeveld Fred. 

17. 1985-1986: Franco Belge Moeskroen -  Garagevrienden Outryve           3 – 0, ref dhr David Albrecht 

18. 1986-1987: Bultynck Sport Menen- SV De Sterre Sint-Denijs                4 – 3, ref dhr Naessens Briton 

19. 1987-1988: SV De Sterre Sint-Denijs – Rubens Waregem                      2 – 1, ref dhr Adam Gilbert 

20. 1988-1989: Koningshof Bissegem – G.P. Wevelgem                              7 – 0, ref dhr Plouy Jacques 

21. 1989-1990: Rily Sport Anzegem – FC Sofinal Waregem                        4 – 1, ref dhr Coopman Eric 

22. 1990-1991: F.C. Oeselgem – Rily Sport Anzegem            2 – 3, ref dhr David Albrecht 

23. 1991-1992: Dede Vichte – VC ’t Haantje Deerlijk         0 – 5, ref dhr Adam Gilbert 

24. 1992-1993: Construct Loco Harelbeke – FC Molecule Vichte (nv)        0 – 1, ref dhr Coopman Eric 

25. 1993-1994: SK Devolder Izegem – Rily Sport Anzegem        3 – 2, ref dhr Ottevaere Piet 

26. 1994-1995: VK Groenhove Waregem – Dede Vichte         2 – 1, ref dhr Adam Gilbert 

27. 1995-1996: Eendracht Vichte – Sparta Belgiek Deerlijk        2 – 1, ref dhr Gheysen Guido 

28. 1996-1997: SV De Sterre Sint-Denijs – Eendracht Vichte (nv)        2 – 4, ref dhr Adam Gilbert 

29. 1997-1998: The Spurs Sint-Baafs-Vijve – Construct Glas  (repl,nv)       4 – 3, ref dhr Meulenyzer D. 

 

 

 

 

 

 

  

Vanaf het voetbalseizoen 1998-1999 wordt er gespeeld voor de beker van 

VLAANDERENS LIEFHEBBERSVOETBALBOND vzw. 

 

30. 1998-1999: F.C. Oeselgem – SK Devolder Izegem (nv)  1 – 2, ref dhr Mahieu Marino 

31. 1999-2000: VK Groenhove Waregem – F.C. Oeselgem (repl)  3 – 4, ref dhr Verfaillie Danny 

32. 2000-2001:  F.C. Oeselgem  -  VK  Groenhove Waregem  2 -  5, ref dhr Adam Gilbert 

33. 2001-2002: Al Azhar Waregem – Romyboys Anzegem                     6 – 3 nv, ref  dhr Adam Gilbert 

34. 2002-2003: Vissershoveke Oostrozebeke – VK Groenhove               0 – 3, ref dhr Adam Gilbert 

35. 2003-2004:  FC Heirweg Anzegem – FC De Sterre Lauwe   4 – 1, ref dhr Adam Gilbert 

36. 2004-2005:  O.G. Wielsbeke – Eendracht Vichte    1 – 0, ref dhr Lepere Danny 

37. 2005-2006:  F.C. Heirweg Anzegem – The Rangers Moorslede   7 – 1, ref dhr Adam Gilbert 

 

Vanaf het voetbalseizoen 2006-2007 wordt er gespeeld voor de beker van 

VLAANDERENS LIEFHEBBERSVOETBALBOND zuid-west-oost, vzw 

 

38. 2006-2007:  F.C. Beitem Rumbeke – Eendracht Vichte   1 – 3, ref dhr Dewaele Alain 

39. 2007-2008:  V.K. Groenhove Waregem – Sparta Belgiek Deerlijk   2 – 4, ref dhr Descamps Marc 

40. 2008-2009:  S.V. Ingooigem – Eendracht Vichte    1 – 5, ref dhr Desamber Geert 

41. 2009-2010:  N’ Yzer Stasegem – F.C. Heirweg Anzegem   3 – 1, ref dhr Slos Lode 

42. 2010-2011:  N’ Yzer Stasegem – ’t Duvelke Deinze    3 – 1, ref dhr Moyaert Marnic 

43. 2011-2012:  N’ Yzer Stasegem -  Eendracht Vichte    2 – 0, ref dhr Bouckaert Steven 

44. 2012-2013:  FC Dakw. Vinckier Harelb.-Spar Decor Marc Lend.   0 – 0 (3-4), ref dhr De Loor R. 

45. 2013-2014:  ’t Leeuwke Wevelgem – Eendracht Vichte  7 – 0 ref dhr Dewaele Alain 

46. 2014-2015:  Rapid ’t Kafaet Waregem – Sparta Belgiek Deerlijk  2 – 1 ref. dhr Rickaert Kevin 

47. 2015-2016:  wegens de slechte weersomstandigheden : afgeschaft  

48. 2016-2017:  F.C. De Florre Harelbeke – Sportvrienden Waregem  3 – 1 dhr Snauwaert Joachim 

49. 2017-2018:  F.C. De Florre Harelbeke – Sparta Belgiek Deerlijk  4 – 4 (3-5)   dhr Slos Lode 

50. 2018-2019:  Sportvrienden Waregem – F.C. De Florre Harelbeke  2 – 3  dhr Dubois Wim 

51. 2019-2020: 

 

Z O N D A G B E K E R 

 

Bij de aanvang van het voetbalseizoen 1978-1979 werd een afzonderlijke beker ingevoerd 

voorbehouden voor de clubs van de zondagvoormiddag competitie. 

 

  1. 1978-1979: KV Kamionverhuring Kuurne- VK ’t Leeuwke Waregem  2 – 1, ref dhr Dutoit Werner. 

  2. 1979-1980: Eendracht Vichte – VK ’t Leeuwke Waregem                     1 – 5, ref dhr Willemyns Roland. 

  3. 1980-1981: VK ’t Leeuwke Waregem – VK Ducky Waregem               2 – 1, ref dhr Dejaegere Yvan. 

  4. 1981-1982: VK Balta – FC Sofinal Waregem                                         2 – 1,  ref dhr Vandecasteele René. 

  5. 1982-1983: FC Emelgem – Red Star Bellegem                                       3 – 0, ref dhr Plouy Jacques. 
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  6. 1983-1984: Red Star Bellegem – VK Balta                                             1 – 2, ref dhr Lietaer Pierre. 

  7. 1984-1985: VK Balta – FC Emelgem                                                      3 – 1, ref dhr Lagache Jacques. 

  8. 1985-1986: KV Kamionverhuring Kuurne – Racing Arendswijk       1 – 2, ref dhr Coopman Eric. 

  9. 1986-1987: Den Ast Heule – SBV 82 Sint-Baafs-Vijve                         2 – 1, ref dhr Plouy Jacques. 

10. 1987-1988: VKB Avelgem – Red Star Bellegem…..............       4 – 2, ref dhr David Albrecht. 

11. 1988-1989: VKB Avelgem – FC Molecule Vichte (replay)       4 – 2, ref dhr David Albrecht. 

12. 1989-1990: Electran Body Fitt – VKB Avelgem        5 – 1, ref dhr Martin William. 

13. 1990-1991: SK Stasegem – FC Avelgem (replay)            1 – 0, ref dhr Coopman Eric. 

14. 1991-1992: SK Stasegem – KWB Vichte (nv)        0 – 1, ref dhr Descamps Marc. 

15. 1992-1993: FC Arendswijk Harelbeke – De Wachtzaal Bissegem       0 – 3, ref dhr Claerhout Gilbert. 

16. 1993-1994: Wikings Kortrijk – FC Avelgem (replay)       0 – 6, ref dhr Descamps Marc. 

17. 1994-1995: FC Avelgem – FC De Kouter Zwevegem       2 – 0, ref dhr Desmedt Eric. 

18. 1995-1996: SK Stasegem – SBV 82 Sint-Baafs-Vijve       2 – 1,  ref dhr Coopman Eric. 

19. 1996-1997: Bergrust-Grysloke – SBV 82 Sint-Baafs-Vijve       1 – 4, ref dhr Soens Guy. 

20. 1997-1998: FC Oeselgem – SK Stasegem (nv)        4 – 2, ref dhr Vanloocke Jan. 

 

Vanaf 1998-1999 wordt er gespeeld voor de Beker van Vlaanderens Liefhebbersvoetbalbond v.z.w. 

 

21. 1998-1999 Bergrust-Grysloke .. SBV 82 Sint-Baafs-Vijve 0 – 4 ref dhr Kruydt Robert 

22. 1999-2000 Racing Arendswijk SBV 82 Sint-Baafs-Vijve 3 – 2 ref dhr Verhelle Eddy  

23. 2000-2001 SK Stasegem ............... FC Stadium Gullegem 2 – 1 ref dhr De Rynck Francis  

24. 2001-2002 Gavervrienden ............. FC Stadium Gullegem 4 – 3 ref dhr Verfaillie Danny 

25. 2002-2003 Parkboys Menen ........................ SK Stasegem 0 – 3 ref dhr Verhelle Eddy 

26. 2003-2004 Damberd Zwevegem ............ Parkboys Menen 1 – 2 nv ref dhr Ottevaere Piet  

27. 2004-2005 S.K. Stasegem                               J.S. Wervik  3 – 3 (5-4) ref dhr Moyaert Marnic 

28. 2005-2006 V.K. Gullegem – Centea De Mythe Wevelgem 2 – 3 ref dhr Verhelle Eddy 

Vanaf het voetbalseizoen 2006-2007 wordt er voor de ZONDAGBEKER gespeeld voor de beker van 

VLAADERENS LIEFHEBBERSVOETBALBOND z-w-o vzw 

 

 

29. 2006-2007     S.K. Stasegem                           V.K. Gullegem 6 – 5  nv ref. dhr Jodts Marc 

30. 2007-2008     V.K. Gullegem             F.C. Molecule 2 Vichte 1 – 2 ref dhr Jodts Marc 

31. 2008-2009     VK Damberd Zwevegem – ’t Postje Wielsbeke 1 – 0 ref. dhr Benoot Peter 

32. 2009-2010     F.C. Oeselgem                F.C. Molecule Vichte 3 – 0  ref. dhr Liveyns Wouter 

33. 2010-2011     J.S. Wervik F.C. Oeselgem 2 – 1 ref. dhr Vergote Philip 

34. 2011-2012     F.C. Oeselgem FCRW Wymar Oeselgem 5 – 2  ref. dhr Notebaert Ronny 

35. 2012-2013     FCRW Wymar Oeselgem – FC Molecule Vichte 2 – 3  ref. dhr Mbubi  Paul 

36. 2013-2014     geen zondagbeker gezien het drukke programma van de zondagcompetitie.  

37. 2014-2015     idem 

38. 2015-2016     F.C. Molecule Vichte F.C. Deco Vanhee Ingelm. 4 – 2 ref. dhr Dekyvere Ghislain 

39. 2016-2017     F.C. Molecule Vichte F.C. Deco Vanhee Ingelm. 4 – 7 ref. dhr Ronsse Steven 

40. 2017-2018     VC Fazantenhof Asper  FC Gavervriendden Deerl. 4 – 2 ref. dhr De Loor René 

41. 2018-2019     FCRW Wymar Oeselgem -  Orly Harelbeke 4 – 3  ref. dhr Neirinck Sven 

42.2019-2020 

 

D A M E S V O E T B A L  :  BEKER 

 

1. 1990-1991: Ladies Zwevegem – Davo Waregem        1 – 4,  ref dhr Coessens Ignace. 

2. 1991-1992: Davo Waregem – FC Esplechin         4 – 1, ref dhr Claerhout Gilbert. 

 

CAP  COLORS  CUP 

 

Tijdens het voetbalseizoen 1992-1993 werd voor de verliezers van de voorronde van de zaterdagbeker 

een bijkomende beker in het leven geroepen. 

Die beker kreeg de naam CAP COLORS CUP en wordt geschonken sinds 1992 

door dhr Poiré Jos, is voorzitter van Vlaanderens Liefhebbersvoetbalbond   z-w-o vzw. 

 

1. 1992-1993: FC Eikelaar Kortrijk – SK Devolder Izegem 2 – 4, ref dhr Ottevaere Piet. 

2. 1993-1994: Mol Sport Izegem – FC Sint-Denijs  3 – 1, ref dhr Moreau Bernard. 

3. 1994-1995: Construct Loco Harelbeke – FC De Zandvlooi 3 – 0, ref dhr Provoost Andries. 

4. 1995-1996: ASC Tuquet Moeskroen – AST Beveren-Leie 2 – 1, ref dhr Ottevaere Piet. 

5. 1996-1997: FC Oeselgem – Romyboys Anzegem  1 – 3,  ref dhr Coopman Eric. 

6. 1997-1998: Go Ahead  Leupegem – Feestzaal Rily Anzegem 4 – 3, ref dhr Coopman Eric. 

7. 1998-1999: wegens de slechte weersomstandigheden vond de Cap Colors Cup geen plaats. 

8. 1999-2000: Korasfalt Kuurne – FC De Waterhoek Avelgem 0 – 2, ref dhr Adam Gilbert. 
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9. 2000-2001: wegens de slechte weersomstandigheden werd de Cap Colors Cup verdaagd naar 2001-2002. 

10. 2001-2002: FC Eikelaar Kortrijk – FC Oeselgem                             2 – 1              ref dhr De Rynck Francis  

11. 2002-2003: The Spurs Sint-Baafs-Vijve – Stubel Bellegem             2 - 5 ref  dhr Pattyn Christian   

12. 2003-2004: FC Oeselgem – The Spurs Sint-Baafs-Vijve 2 – 3 (nv) ref dhr Pattyn Christian 

13. 2004-2005: Harmonie Ronse – Citibank Comix Harelbeke 1 – 6 ref dhr Desamber Geert 

14. 2005-2006: VBC De Flandriens – V.K. Rily Anzegem 4 – 2 ref dhr Deman Ronny 

15. 2006-2007: Spar Decor Marc Lendelede –The Rangers Moorslede 5 – 1 ref dhr Coopman Eric 

16. 2007-2008: The Ritz Ronse – ’t Schipke Lauwe  2 – 4 ref dhr Deman Ronny 

17. 2008-2009:  Club Rugge Avelgem – SV De Sterre St Denijs 1 – 3 ref dhr Vanloocke Jan 

18. 2009-2010:  wegens de slechte weersomstandigheden, geen vrije zaterdagen : niet doorgegaan. 

19. 2010-2011:  S.V. Sletsen Deinze – F.C. Astrid Kuurne 3 – 0 ref dhr De Loor René 

20. 2011-2012:  S.V. The Sharks Waregem – F.C. Astrid Kuurne 1 – 0  ref dhr Dekimpe Tom 

21. 2012-2013:  The Rangers Moorslede -  SDJ Bellegem 5 – 0  ref dhr Laruweere Dirk 

 

CUP2 V.L.V.B. 
 

Tijdens het voetbalseizoen 2013 -2014 werd voor de verliezers van de voorronde en de verliezers uit 2
de

 en 3
de

 Prov 

van de 1/16
de

 finale van de zaterdagbeker een bijkomende beker in leven geroepen onder de naam CUP2 V.L.V.B. 

 

22. 2013-2014:  Rapid ’t Kafaet Waregem – F.C. Sint Hermes Ronse 7 – 0  ref  dhr De Crop Patrick 

23. 2014-2015:  De Sportman Wervik  -  F.C. Den Osse Gullegem 2 – 3  ref  dhr Jodts Marc 

24. 2015-2016:  wegens de slechte weersomstandigheden : afgeschaft  

25. 2016-2017:  ’t Duvelke Astene     -  KFC Estaminet Kortrijk 3 – 0 ref  dhr De Weirdt  Ivan 

26. 2017-2018 : V.C. Menen    -   Olympic Comines  3 - 2 ref  dhr Damman Kristof 

27. 2018-2019 : Olympic Comines – ’t Hoekske F.C. Wevelgem 3 – 0    ref  dhr Waelkens Dieter 

28. 2019-2020 : 

BIJLAGE 2 AAN DE ALGEMENE REGLEMENTEN. HET BEKERREGLEMENT. 

 

Art 1. Alle regelmatig bij Vlaanderens Liefhebbersvoetbalbond z-w-o vzw aangesloten clubs kunnen deelnemen  

          aan de jaarlijkse zaterdagbekers en zondagbeker. 

 

Art 2. Elke club kan slechts met één ploeg aan één bepaalde beker deelnemen, 

            

Art 3. De algemene reglementen van Vlaanderens Liefhebbersvoetbalbond z-w-o vzw  

          en de gewone spelregels zijn van toepassing voor alle bekerwedstrijden.  

 

Art 4. De wedstrijden worden bij loting bepaald en gaan over tweemaal 45 minuten. 

          De data van de bekerwedstrijden worden jaarlijks door het bestuursorgaan bepaald. 

          Het verplaatsen van een wedstrijd in de ‘voorronde’ is niet toegestaan. Wie niet kan spelen op de voorziene             

          datum verliest met 5-0 of 0-5 en kan eveneens niet deelnemen aan de Cup2VLVB. 

 

Art 5. De wedstrijden van de zaterdagnamiddag beker vinden plaats 

          onder  het stelsel van de rechtstreekse uitschakeling na één wedstrijd. 

 

Art 6. De wedstrijden van de zondagvoormiddag beker vinden plaats 

          onder  het stelsel van de rechtstreekse uitschakeling na één wedstrijd. 

 

Art 7. Wanneer na de reglementaire tijd van tweemaal 45 minuten de wedstrijd geen beslechting heeft gekregen, 

           zullen na de  ACHTSTE finalen, ZESTIENDE finalen, TWEEËNDERTIGSTE finalen 

           en de VOORRONDE wedstrijden   geen verlengingen    gespeeld worden. 

           Er worden ONMIDDELLIJK strafschoppen genomen overeenkomstig de bepalingen 

           van bijlage 3 van het hoofdstuk X van de algemene reglementen. 

 

Art 8. Wanneer na de reglementaire tijd van tweemaal 45 minuten de wedstrijd geen beslechting heeft gekregen, 

           zullen na de KWARTFINALEN en de HALVE FINALEN    

           verlengingen   gespeeld worden van tweemaal 15 minuten.  

 

           Wanneer na deze verlengingen de stand nog steeds gelijk is,  

           worden er ONMIDDELLIJK strafschoppen genomen overeenkomstig de bepalingen 

           van bijlage 3 van het hoofdstuk X van de algemene reglementen. 

 

Art 9. Wanneer na de reglementaire tijd van tweemaal 45 minuten de finale geen beslechting heeft gekregen, 

           zullen er verlengingen gespeeld worden van tweemaal 15 minuten.  

           Wanneer na deze verlengingen de stand nog steeds gelijk is,  

           zal de finale NIET hergespeeld worden.  
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           Wanneer na deze verlengingen de stand nog steeds gelijk is, 

           worden er ONMIDDELLIJK strafschoppen genomen overeenkomstig de bepalingen 

           van bijlage 3 van het hoofdstuk X van de algemene reglementen. 

 

Art 10. De trekking van de zaterdagbeker en van de zondagbeker zal plaats vinden in de zaal van het lokaal VLVB 

            Gentstraat, 1 – 8530 Harelbeke  en wordt gepubliceerd in 

            Voetbal – Amateur en op de officiële website. Een kopie wordt tevens tijdens de algemene vergadering 

            van de maand juni ter beschikking gesteld. 

 

Art 11. De scheidsrechterskosten en de terreinkosten zijn ten laste van de thuispelende club 

            De verplaatsingskosten van de bezoekende club zijn steeds ten laste van deze laatste. 

            Indien er lijnrechters worden aangeduid, betaalt iedere club één lijnrechter het bedrag van  30 €. 

 

            Indien een bekerwedstrijd plaatsvindt op een neutraal terrein worden de kosten van het terrein gedragen 

            door de inrichtende club en ook deze van de scheidsrechter, zijnde 30,00 € 

            en betaalt iedere club één lijnrechter à 30,00 €    (halve finalen en finale) 

            De inrichtende club zorgt voor de verfrissingen aan de rust van beide ploegen en de scheidsrechters. 

            De inrichtende club zorgt voor voldoende wedstrijdballen. 

            Het is de scheidsrechterscommissie die de scheidsrechters en de lijnrechters zal aanduiden  

            voor de bekerwedstrijden en deze persoonlijk zal uitnodigen. De namen van de scheidsrechters en de 

            lijnrechters worden niet in Voetbal Amateur gepubliceerd 

 

Art 12. Aan de kwart-, halve finalen en de finalen van de zaterdagbeker, de Cup2VLVB en de zondagbeker 

            mogen alleen spelers deelnemen die door de raad van bestuur zijn toegelaten. 

            Daartoe moeten de clubs die hun achtste finale wedstrijden gewonnen hebben,             

            onmiddellijk een lijst met spelers overmaken aan V.L.V.B. z-w-o vzw. 

 

           Alleen de spelers die werkelijk aan ZES WEDSTRIJDHELFTEN op ZES VERSCHILLENDE 

            WEDSTRIJDEN tijdens het lopende voetbalseizoen hebben gespeeld,  zullen worden toegelaten. 

            Voorafgaande bekerwedstrijden komen hiervoor ook in aanmerking. 

            Op deze bepalingen gelden geen uitzonderingen. 

            Onder DEELGENOMEN HEBBEN moet worden verstaan: 

            gedurende minimum 45 MINUTEN (een speelhelft) meegespeeld hebben in ZES verschillende wedstrijden. 

            Forfaitwedstrijden of wedstrijden die vroegtijdig worden gestopt, tellen niet mede. 

 

            Wat een club met twee ploegen betreft, tellen enkel de wedstrijden van de betrokken ploeg. 

            Deze bepalingen gelden enkel voor de wedstrijden van het voetbalseizoen. 

            De clubs die hun lijst niet opsturen zullen een boete van 25 € betalen en kunnen de wedstrijd verliezen  

            met 5-0 of 0-5. 

 

Art 13. Vanaf het voetbalseizoen 2013-2014  kan op vrijwillige basis door de verliezers van de 1
ste

 ronde  

             (voorronde) en de 2
de

 ronde (1/16
de

 finale)  aan een bijkomende zaterdagnamiddag beker  

             deelgenomen worden. Deze beker luistert naar de naam  CUP2VLVB. 

 

             Voor deze beker gelden alle reglementaire bepalingen. 

  

Art 14.  In het geval van opzettelijk forfait tijdens de lopende voetbalcompetitie 

             zal het bestuursorgaan een boete van 125 € opleggen aan de club, 

             die frauduleus forfait gepleegd heeft. 

 

Art. 15. Schorsing van spelers wegens een rode kaart. 

             Vanaf de achtste finalen van de beker worden de spelers geschorst door snelrecht voor 1 of meerdere 

             wedstrijd(en). De clubs worden hiervan verwittigd binnen de vier dagen na de gespeelde wedstrijd 

 

Art. 16  Een ploeg die forfait geeft in de loop van de bekercompetitie zal uitgesloten worden om deel te nemen aan 

              de bekercompetitie van het volgend voetbalseizoen. De in fout zijnde club krijgt een boete van 50,00 € 

 

 

Art 17.  Alle probleemgevallen, die niet voorzien zijn in bovenstaande artikels, 

             zullen zonder mogelijkheid van beroep onmiddellijk behandeld worden door het bestuursorgaan. 

 

 

BIJLAGE 3. AANDUIDEN VAN EEN WINNAAR NA EEN WEDSTRIJD  

DIE OP EEN GELIJKSPEL EINDIGT EN WAAR STRAFSCHOPPEN GENOMEN WORDEN. 
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Art 1. De scheidsrechter kiest het doel waarnaar alle strafschoppen zullen genomen worden. 

 

Art 2. De scheidsrechter tost en de ploeg, van dewelke de kapitein de opgooi wint, neemt de eerste strafschop. 

 

Art 3 Alle spelers, die zich op het terrein bevinden op het einde van de wedstrijd (eventuele verlengingen 

           inbegrepen) moeten aan het nemen van de strafschoppen deelnemen, behalve zoals in art 6 voorzien. 

 

Art 4. De beide ploegen zullen op een blad de namen van alle gerechtigde spelers inschrijven,  

          in de volgorde  waarin zij wensen dat de strafschoppen genomen worden. 

          Zodra de eerste strafschop genomen is mag die volgorde niet meer gewijzigd worden.  

 

Art 5. Behoudens de uitzondering vermeld in art 7. hierna, mogen alleen de spelers die zich op het veld  

          bevinden bij het einde van de wedstrijd (eventuele verlengingen inbegrepen) aan het nemen  

          van de strafschoppen deelnemen.  

          Dit geldt eveneens voor de spelers die, met of zonder toelating van de scheidsrechter, 

          het speelveld hebben verlaten en zich op voormeld ogenblik dus niet op het speelveld bevinden. 

 

Art 6. Elke ploeg die een wedstrijd beëindigt met een groter aantal spelers dan de tegenpartij wordt verzocht  

          dit aantal te verlagen en aan de scheidsrechter de naam en het rugnummer van elke speler 

          mee te delen die van de procedure wordt uitgesloten. 

          Deze taak moet door de aanvoerder van de ploeg worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

(Info uit KBVB Sportleven 89
ste

 JAARGANG van donderdag 27 april 2000 – Nr 17.) 

 

Deze schikking voor het nemen van de strafschoppen gaat van kracht op het einde van een wedstrijd wanneer bij 

één van de twee ploegen minder spelers op het terrein staan dan bij de andere ploeg. 

Dit kan wanneer een speler uitgesloten of geblesseerd is of wanneer alle toegestane vervangingen reeds 

doorgevoerd werden. 

 

De ploeg die een groter aantal spelers telt zal het aantal spelers mogen verminderen, zodat beide ploegen opnieuw 

evenveel spelers tellen. Hierdoor wordt vermeden dat, eens alle spelers van de ploeg met een kleiner aantal spelers 

elk hun strafschop genomen hebben, de sterkste schutter van deze ploeg bevoordeeld wordt door het te moeten 

opnemen tegen de zwakste schutter uit de ploeg die meer spelers telt. 

 

Het is de taak van de kapitein om aan de scheidsrechter naam en rugnummer van de speler(s) mede te delen die 

geen strafschop zal/zullen nemen. 

 

 

Art 7. Voor zover zijn ploeg nog geen gebruik gemaakt heeft van het maximum aantal vervangers, 

           kan een tijdens het nemen van de strafschoppen gekwetste doelwachter,  

          die ingevolge de kwetsuur niet meer als doelwachter kan optreden,  

          door een ingeschreven wisselspeler vervangen worden. 

 

Art 8. De twee ploegen zullen elk vijf strafschoppen nemen met naleving van de volgende beschikkingen 

          de strafschoppen worden afwisselend genomen; 

          indien, vooraleer de beide ploegen de 5 strafschoppen hebben genomen, de ene ploeg een score behaalt  

         die de andere ploeg niet meer kan behalen, zelfs indien deze de volledige serie van 5 zou nemen,  

         wordt het nemen van de strafschoppen gestopt; 

         indien, nadat de beide ploegen 5 strafschoppen hebben genomen, beide hetzelfde aantal doelpunten 

         of geen enkel hebben gescoord, gaat men verder met het nemen van de strafschoppen  

         in dezelfde volgorde en in de volgorde van de opgemaakte lijst van spelers tot op het ogenblik dat,  

         beide ploegen hetzelfde aantal strafschoppen genomen hebbend  

         (niet meer noodzakelijk een serie van vijf), de ene een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere. 

 

Art 9. De ploeg die het grootste aantal doelpunten heeft gescoord wordt winnaar verklaard. 

 

Art 10. Elke strafschop wordt getrapt door een verschillende speler en slechts nadat alle tot het nemen  

            van strafschoppen gerechtigde spelers van elke ploeg, met inbegrip van de doelwachter  

            (of de ingeschreven wisselspeler die hem ingevolge de beschikkingen van art 7 

            hiervoor heeft  vervangen), 
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            een strafschop hebben genomen, mag een speler van dezelfde ploeg een tweede strafschop trappen. 

 

Art 11. Elke gerechtigde speler kan met zijn doelwachter van plaats verwisselen op om het even welk moment  

            van het nemen van strafschoppen. 

 

Art 12. Vóór het begin van de strafschoppenserie moet de scheidsrechter zich ervan vergewissen dat hetzelfde 

            aantal spelers van elke ploeg, die de strafschoppen zullen nemen, zich in de middencirkel bevindt. 

            Behalve de strafschopnemer en de beide doelwachters, moeten alle spelers  

            binnen de middencirkel blijven tijdens het nemen van de strafschoppen. 

 

Art 13.De doelwachter, ploegmaat van de strafschopnemer, moet zich op het speelveld bevinden  

            buiten het strafschopgebied achter de lijn evenwijdig met de doellijn 

            en op minimum 9,15 meter van de bal. 

 

Art 14. De scheidsrechter mag het doelpunt slechts goedkeuren als het voortspruit 

            uit het eerste effect van de strafschop. 

 

Art 15. Toeschouwers mogen het terrein niet betreden tijdens het nemen van de strafschoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5. HISTORIEK KAMPIOENEN 1
ste

 PROVINCIALE ZATER- en ZONDAGCOMPETITIE 

 

 

KAMPIOENEN ZATERDAG  1
ste

 PROV.  ZONDAG 1
ste

 PROV. 

 

1975-1976  S.K. Devolder Izegem  -- 

1976-1977  S.K. Devolder Izegem  --  

1977-1978  Skol/Groenhove Waregem  -- 

1978-1979  Skol/Groenhove Waregem  -- 

1979-1980  Skol/Groenhove Waregem  ’t Leeuwke Waregem 

1980-1981  Skol/Groenhove Waregem  Kamionverhuring Kuurne 

1981-1982  F.C. Bultynck Menen  V.K. Molenaars Heule 

1982-1983  V.K. Koningshof Bissegem  ’t Leeuwke Waregem 

1983-1984  V.K. Koningshof Bissegem  V.K. Molenaars Heule 

1984-1985  Skol/Groenhove Waregem  V.K. Molenaars Heule 

1985-1986  Rily Sport Anzegem  F.C. Emelgem 

1986-1987  F.C. Bultinck Sport Menen  Red Star Bellegem 

1987-1988  V.K. Koningshof Bissegem  KWB Vichte 

1988-1989  S.V. De Sterre St Denijs  V.K. Boeren Avelgem 

1989-1990  Rily Sport Anzegem  Elektran B.F. Bavikhove 

1990-1991  Rily Sport Anzegem  KWB Vichte 

1991-1992  Zulte Groenhove Waregem  F.C. De Klokke Gullegem 

1992-1993  F.C. Sofinal Waregem  KWB Vichte 

1993-1994  V.K. Groenhove Waregem  F.C. Avelgem 

1994-1995  V.K. Groenhove Waregem  Pirroenboys Kortrijk 

1995-1996  V.K. Groenhove Waregem  S.K. Stasegem 

1996-1997  V.K. Groenhove Waregem  S.K. Stasegem 

1997-1998  V.K. Groenhove Waregem  Garage Haka Harelbeke 

1998-1999  V.K. Groenhove Waregem  Garage Haka Harelbeke 

1999-2000  V.K. Groenhove Waregem  SBV 82 St Baafs Vijve 

2000-2001  O.G. Wielsbeke  F.C. Parkboys Menen 

2001-2002  O.G. Wielsbeke  S.K. Stasegem 

2002-2003  O.G. Wielsbeke  S.K. Stasegem 

2003-2004  F.C. Oeselgem  S.K. Stasegem 

2004-2005  Sporting Waarmaarde  S.K. Stasegem 

2005-2006  Sporting Waarmaarde  S.K. Stasegem 

2006-2007  O.G. Wielsbeke  Bakkerij Vansteenkiste Lendelede 

2007-2008  V.K. Nieuwe Wijk Lozer  V.K. Damberd Zwevegem 

2008-2009  Sparta Belgiek Deerlijk  A.S. Courtrai 
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2009-2010  Sparta Belgiek Deerlijk  F.C. Oeselgem 

2010-2011  Sparta Belgiek Deerlijk  F.C. Oeselgem 

2011-2012  Spar Decor Marc Lendelede  F.C. Oeselgem 

2012-2013  S.V. Ingooigem  F.C. Bakkerij Vansteenkiste Lendelede 

2013-2014  Sparta Belgiek Deerlijk  J.S.  Wervik 

2014-2015  F.C. De Klauwaert Waregem V.K. Damberd Zwevegem 

2015-2016  Sparta Belgiek Deerlijk  V.K. Damberd Zwevegem 

2016-2017  Sparta Belgiek Deerlijk  Fifta Club Molecule Vichte 

2017-2018  F.C.  De Florre Harelbeke  Fifta Club Molecule Vichte 

2018-2019  F.C.  De Florre Harelbeke  FCRW Wymar Oeselgem 

2019-2020 
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