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

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

Voetbalseizoen 2018 – 2019 – van vrijdag 1 februari 2019  

 

 

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

 

 

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

 

Van Laere Akexander 600/22  F.C. ’t Fonteintje Beveren Leie 2194 

Ingelbeen Dieter  622/9  F.C. Strand Associates Kuurne 3228 

Nowak  Mateusz  621/29  Orly Harelbeke   5171 

 

 

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

 

Vandermersch Lucas  079/29  The Rangers Moorslede  1197  

Colembie Joost  345/43  V.K. Nieuwe Wijk Lozer  1194 

Delbaere  Maxime  581/56  Eendracht Grammene  1194 

Schollier Maxime  585/38  ’t Duvelke Astene  2191 

Windels  Sonny  365/17  F.C. Astrid Kuurne  3223 

Nouwynck Thibaut  445/13  DT Katspel Boezinge  3227 

Wante  Maxim  622/13  F.C. Strand Associates  3228 

Devos  Marijn  245/26  F.C. ‘t Postje Wielsbeke  5175 

 

 

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

 

Langeraert Gilles  584/39  F.C. Telstarboys Nazareth  2196 

Vervaecke Joachim  245/1  F.C. ’t Postje Wielsbeke  5175 

 

 

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

 

 

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

           

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

van het voetbalseizoen 2018 -2019 

vindt plaats op VRIJDAG 22  FEBRUARI 2019  vanaf 18u30 in de zaal van 

 

             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 12 en zondag 13 januari 2019 

van zaterdag 19 en zondag 20 januari 2019  

van zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 

van zaterdag 2 en zondag 3 februari 2019  

van zaterdag 9 en zondag 10 februari 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. 

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.  


