
Regionaal Sportcomité V.L.V.B. z-w-o  vzw 
 

VERSLAG  van het REGIONAAL SPORTCOMITE  V.L.V.B. z-w-o  vzw  

 Voetbalseizoen 2019 – 2020 – 31/1/2020 

 

 

NAAM  VOORNAAM STAMNR. NAAM van de CLUB  GESCHORST voor wedstrijd nr(s) 

 

 

1. Geschorst als gevolg van ZES gele kaarten op zes verschillende wedstrijden 

 

 

 

2. Geschorst als gevolg van DRIE gele kaarten op drie verschillende wedstrijden. 

 

Scheldeman Jerom  020/7  Electro Depuydt Kuurne  1196 

Vervaecke Emile  578/25  Den Truuk Stasegem  1197 

Callewaert Davy  024/51  Young Boys Pallieters Izegem 2193 

Vandewalle Jonathan  593/5  F.C. Bockor Juniors Ingelmunster 2192 

Hazard  Nathan  602/33  De Sportman Wervik  3225 

Vanhauwaert Michael  603/15  F.C. De Geverfde Vogel Kortrijk 3225 

Verbrugge Gauthier  610/20  F.C. Goe Bjin Kuurne  3224 

Vanhoutte Jonathan  628/15  Leiehoek United Kuurne  3222 

Vanlaecke Dominique 587/24  S.V. Sletsen Deinze  4193 

Vanlaecke Dieter  587/30  S.V. Sletsen Deinze  4193 

Delvael  Bjorn  101/14  J.S. Wervik   5192 

Vanneste Bert  101/65  J.S. Wervik   5192 

Vercruysse Jens  260/26  SportVrienden Kuurne  6196 

 

 

 

3. Geschorst als gevolg van TWEE gele kaarten op dezelfde wedstrijd bij middel van een minnelijke schikking. 

 

Desmet  Mike  268/60  F.C. De Florre    1196 

Vuylsteke Milan  624/11  F.C. Estaminet Kortrijk  3226 

Vandorpe Bjorn  604/8  F.C. Den Beer Meulebeke  5192 

 

 

 

4. Geschorst als gevolg van een RODE kaart bij middel van een minnelijke schikking. 

 

Labis  Jens  019/18  F.C. Heirweg Anzegem  1195 

Bonte  Arno  619/28  V.C. ByBlocks Kuurne  3228 

Declercq Andy  587/49  S.V. Sletsen Deinze  uitsluiting voldoende. 

 

5. Geschorst als gevolg van een RODE kaart na het verschijnen voor het Regionaal Sportcomité. 

 

Uitnodigingen worden tijdig verstuurd voor de vergadering van het Regionaal Sportcomité van vrijdag 21 februari 2020. 

 

 

Opsturen van het scheidsrechtersblad :  voor de maandagmiddag in de postbus ! 
 

 Er zijn nog altijd clubs die hun scheidsrechtersblad (wit exemplaar) te laat opsturen. 
 

Het scheidsrechtersblad moet 

, ten laatste tegen de woensdagmiddag volgend op de wedstrijd, 

 in ons bezit zijn. 
 

 Gebruik een Priorzegel en de zending zal ons volgende dag toekomen. 

 Met een gewone postzegel ontvangen wij uw zending 2 tot 4 dagen later. Dat is TE LAAT ! 
 

 Het origineel (wit exemplaar) moet door bemiddeling van de thuisclub opgestuurd worden naar 

 V.L.V.B. z-w-o vzw – Postbus, 137 – 8500 Kortrijk  (gebruik uw klevers!) 
 

 Het ROZE exemplaar is te bewaren door de thuisclub – Het GELE exemplaar door de bezoekers 



DE EERSTVOLGENDE VERGADERING van het REGIONAAL SPORTCOMITE V.L.V.B. z-w-o  vzw 

van het voetbalseizoen 2019 - 2020 

vindt plaats op VRIJDAG 21  februari  2020   vanaf 18u30  in  

 

             Zaal Café DUC de BRABANT 
Gentstraat, 1 – 8530 HARELBEKE 

(parking rond of achter de Kerk) 

 

Deze vergadering zal de probleemgevallen bespreken van de wedstrijden 

 

van zaterdag 11 januari en zondag 12 januari 2020 

van zaterdag 18 januari en zondag 19 januari 2020 

van zaterdag 25 januari en zondag 26 januari 2020   

van zaterdag 1 februari en zondag 2 februari 2020 

van zaterdag 8 februari en zondag 9 februari 2020 

 

Alsook de eventuele klachten en beroepen. 

De club ontvangt een uitnodiging om zijn speler(s) te laten verschijnen. 

De speler kan/mag zich laten vertegenwoordigen door een van de drie bestuursverantwoordelijken van de club. 

Bij een beroep MOET de speler altijd aanwezig zijn. 

Een bestuursverantwoordelijke mag de speler vergezellen, meer niet. 

 

Art. 73 code 7308 Afwezigheid op de vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité als betrokken partij of 

   getuige, wordt de maximum straf uitgesproken (art. 702) . 

   Boete voor afwezigheid bedraagt 25,00 € (code 7308) 

     

REGIONAAL SPORT- en BEROEPSCOMITE V.L.V.B. z-w-o vzw 

 

RSK – RBK Bepalingen. 

Een schorsing is steeds volgens een of meer wedstrijdnummer(s). 

Wanneer die wedstrijd uitgesteld of afgelast is, draagt de speler deze schorsing mee tot wanneer deze wedstrijd(en) 

gespeeld wordt(en). 

Belangrijk:  Het is de secretaris van iedere club aanbevolen om de gele kaarten van hun spelers bij te houden, ttz een speler 

die een derde, zesde, negende,… gele kaart krijgt tijdens hetzelfde voetbalseizoen en dit tijdens speelweekeinde A, wordt 

geschorst voor het weekeinde C, voor één bepaalde wedstrijd. Of er op het speelweekeinde B gespeeld wordt of niet, is van 

geen enkel belang.   Deze schorsing kan bevestigd worden per brief of per mail en verschijnt tevens ook in V.A., maar deze 

kan het speelweekeinde C overlappen. Het NIET ontvangen van een brief of mail is geen reden dat de speler(s) niet 

geschorst is (zijn) op het speelweekeinde C. Indien de wedstrijd van het speelweekeinde C wordt afgelast of uitgesteld, blijft de 

schorsing voor die welbepaalde wedstrijd behouden. Indien er op het weekeinde C geen wedstrijd gepland is voor de club in 

kwestie, dan wordt de speler geschorst voor één welbepaalde wedstrijd tijdens het speelweekeinde dat volgt. Op de gegeven 

gele kaarten is er geen klacht of beroep mogelijk. 

 

 Voor 2 x geel op dezelfde wedstrijd (gelijk aan rood) volgt er een schorsing van één of twee welbepaalde wedstrijden 

eveneens volgens de A – B – C systeem, naargelang de ernst van de gepleegde feiten. 

Een speler die tweemaal geel krijgt tijdens dezelfde wedstrijd op speelweekeinde ‘A’ wordt geschorst voor één of twee 

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

van twee wedstrijden).  

 

Rood bij middel van een minnelijke schikking en rood na verschijnen voor het Regionaal Sportcomité,  

Bij een minnelijke schikking wordt de speler(s) niet uitgenodigd op het RSK en krijgt de secretaris een brief of mail met het 

voorstel tot minnelijke schikking. Bij niet akkoord moet onmiddellijk hiervan melding gemaakt worden en de speler moet 

verschijnen voor het Regionaal Sportcomité. 

Voor een minnelijke schikking wordt ook het A –B – C systeem toegepast. 

 

Bij rood na verschijnen op het Regionaal Sportcomité wordt de schorsing op de zitting zelf uitgesproken n wordt al dan niet 

bevestigd met een brief of mail naar de secretaris. Het NIET ontvangen van een brief of mail is geen reden dat de speler(s) niet 

geschorst is (zijn) op het weekeinde of  langer, acht dagen na de vergadering van het RSK. 

Na afwezigheid zonder verwittigen of verontschuldiging op de vergadering van het Regionaal Sportcomité is er geen klacht of 

beroep meer mogelijk. 

 

De spelers die moeten verschijnen worden NIET persoonlijk uitgenodigd, hun clubsecretaris wordt hiervan schriftelijk (brief 

of mail) op de hoogte gebracht en de clubsecretaris moet op zijn beurt de betrokken speler(s) verwittigen om aanwezig te zijn 

op de vergadering van het Regionaal Sportcomité 

Een speler die een schorsing oploopt van ACHT wedstrijden of meer, is geschorst voor de zaterdag- en zondag competitie. 

Dus, hier gaat het om ACHT speelweekends. 

Voor een beroep moet de speler zelf altijd aanwezig zijn.  


