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

 

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

van vrijdag 27 september 2019 - Voetbalseizoen 2019 – 2020  

 

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

 

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

 

Synhaeve Nils  600/5  F.C. ’t Fonteintje Beveren Leie 2061 

 

 

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

 

Decraemer Tom  611/56  Short Turn United Dentergem 1064 

Delbaere Jonas  581/62  Eendracht Grammene  2065 

Taelman  Jarno  600/49  F.C. ’t Fonteintje Beveren Leie 2053 

Vanackere Bram  604/7  F.C. Den Beer Meulebeke  5062 

Rama  Drilon  617/5  F.C. Snooker Pocket Deerlijk 6061 

 

 

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

 

Descheemaeker Jelle  020/18  Elektro Depuydt Kuurne  1035 

Everaert  Gregory  345/38  V.K. Nieuwe Wijk Lozer  uitsl. voldoende 

 

 

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

 

Dewijn  Kevin  619/6  V.C. Byblocks Kuurne  3078 en  3084 (deze voorwaardelijk) 

 

 

5. Klachten ingediend door clubs en behandeld door het Regionaal Sportcomité. 

 

Klacht door Elektro Depuydt Kuurne : wedstrijd nr. 1015  Elektro Depuydt Kuurne – Club Rugge Avelgem : wordt 5-0 

          +  €25 boete voor Club Rugge. 

- Opstellen door Club Rugge Avelgem van een geschorste speler onder een andere naam. 

 

Naessens Simon  556/8  Club Rugge Avelgem  1067 

Callens  Bram  556/23  Club Rugge Avelgem  gaat vrijuit 

D’Hondt  Frederik  556/9  Club Rugge Avelgem  1 jaar voorwaardelijke schorsing  

         + €25 boete als medewerker aan  de fraude. 

 

 

Klacht door F.C. Goe Bjin Kuurne  &  F.C. Damberd Bavikhove 

- Wedstrijd nr. 3024 : FC Goe Bjin Kuurne – FC Damberd Bavikhove - onregelmatigheden aan de 89
ste

 minuut 

 

 

Wederzijdse klacht waarbij beide ploegen uitvoerig hun verhaal deden, wordt de zaak geklasseerd gezien er tevens ook geen 

verslag ter zake door de scheidsrechter werd ingediend. 

Er werd wel gewezen naar beide clubs om de fair play te bewaren in de toekomst en zeker voor wat betreft de wedstrijd tussen 

beide in de terugronde. 

 

 

6. Waarschuwing en aanmaningen aan club. 

 

Betreft wedstrijd nr. 3034  V.C. Byblocks Kuurne – FC De Kroone Kuurne. 

Dhr. Lode Slos werd als dienstdoende scheidsrechter opgeroepen, om zijn ervaringen over deze wedstrijd en de ploeg 

V.C. Byblocks, te delen. 

Gezien bij V.C. Byblocks het om nieuwe bestuursleden gaat werd er in een gemoedelijke sfeer deze op hun plichten gewezen, 

waarbij we konden noteren dat er bij de secretaris veel goodwill aanwezig was. 

 

 

 

 

 



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

van het voetbalseizoen 2019 - 2020 

vindt plaats op VRIJDAG 8  november  2019   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 21 september en zondag 22 september 2019 

van zaterdag 28 september en zondag 29 september 2019 

van zaterdag 5 – 12 – 19- 26 oktober 2019  

van zondag 6 – 13 – 20 – 27 oktober 2019 

 

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) 

Voor ernstige probleemgevallen tegen de algemene reglementen of inbreuken tegen de sportiviteit of tegenover de 

scheidsrechter, kan de raad van bestuur een spoedbijeenkomst inlassen op een nader te bepalen datum 

     

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.  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-RBK. 

Na afwezigheid zonder verwittigen of verontschuldiging op de vergadering van het Regionaal Sport- en Beroepscomité 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 Sport- en Beroepscomité. 

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.  


