
REGIONAAL SPORTCOMITE V.L.V.B. z-w-o  vzw 
 

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

Voetbalseizoen 2020 – 2021  van  vrijdag 25 september 2020  

       

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

 

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

 

Van Quickelberghe Lucas  543/22  BVC De Flandriens  1055 

Ni Safa Bahi Amar Abdellah 404/26  Olympic Comines  2057 

Van Landuyt Vasco  618/8  De Haerne Club Kortrijk  3043 

Janssens  Michiel  580/17  Sporting Grammene  4041 

Baekelandt Brecht  260/2  Sportvrienden Kuurne  5045 

Tagnon  Wout  612/8  BVC De Kameleon Heule  5042 

 

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

 

D’Hondt  Joachim  611/27  Short Turn United Dentergem 1045 

D’Hondt  Nils  572/4  F.C. Leiejongens Deinze  2054 

De Lange Gauthier  583/12  F.C. Corgas Deinze  2057 

Defever  Kenny  608/5  V.C. Menen   2047 

Boeyaert Delphin  445/15  DT Katspel Boezinge  3042 

Sinnaeve Dieter  260/7  Sportvrienden Kuurne  uitsl. voldoende 

Tallieu  Ulrich  260/16  Sportvrienden Kuurne  uitsl. voldoende 

 

 

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

 

Lymani  Mehdi  636/27  Athletic Club Kortrijk  BA07, 3065. 

 

Martroye Jonas  630/30  F.C. Jakkedoe Desselgem  BA06, 4053. 

 

Vandermeeren Kristof  364/8  RFC Sporting Moaln  6046, 6051, 6066. 

 

 

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

van het voetbalseizoen 2020 - 2021 

vindt plaats op VRIJDAG 6 november  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 19 september en zondag 20 september 2020 

van zaterdag 26 september en zondag 27 september 2020  

van zaterdag 3-10-17-24 oktober en zondag 4-11-18-25 oktober 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) 

 

De spelers die moeten verschijnen worden niet persoonlijk uitgenodigd, hun clubsecretaris wordt hiervan schriftelijk (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 zondagcompetitie. 

Het gaat hier dus wel degelijk over acht speelweekeinden. 

     



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. 

 

Voor een beroep moet de speler zelf altijd aanwezig zijn.  


