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Studiecommissie 

Studiecommissie van 9 september 2016 in het Brieleke  

 

1. Aanwezigen, verontschuldigingen. 

 Aanwezig: Jos De Ryck, Karel Vanwesenbeeck, Luis Asselberghs, Bart Timmermans, 

Walter Nees, Nand Brems, Walter Troonbeeckx, Fred Marien, Willy Wittocx, Gerda 

Swaelen, Stanny Meskens, Raymond Vermeulen, Marcel Van Hees, Frank Van Brabant, 

Frans Van Breda, Danny Faes, Fred Van Laer, Julien De Keninck. 

 

 Verontschuldigd: Jos de Boeck, Stan Elst, Marc Van Craen, Jos Weyts, Robert Devos, Jan 

Govaerts, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Jozef Peeters. 

 

 

2.  Op het verslag van de vorige vergadering opgemaakt door Bart, zijn geen opmerkingen gemaakt. 

 Verontschuldigd op 3 juni: Jozef Peeters en Jimmy Rubbens. 

 

3. Effectieve leden van de gewesten: Walter Troonbeeckx zal Noorderkempen vertegenwoordigen. 

Stan Elst is zijn vervanger. 

 

4. Briefwisseling: 

De afgevaardigden voor de bijzondere algemene VFV vergadering zijn doorgegeven, 

Omdat het dinsdag 4 oktober in de voormiddag is, zijn verschillende personen vervangen 

die belet zijn. 

De effectieven voor deze dag zijn: Bart Timmermans, Ferdinand Brems, Frank Van 

Brabant, Luis Asselberghs en Walter Troonbeeckx. Walter Nees zal het vrouwenvoetbal 

vertegenwoordigen. 

 

5. Agenda Vlaamse studiecommissie: 

 Voordracht kandidaat ondervoorzitter NSC.  

 Statuten en huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen. 

 Stand van Zaken i.v.m. de werkgroep “Eerste elftallen B”: er kunnen allerlei problemen 

ontstaan bij B-elftallen. Een werkgroep waarin Marc zitting heeft zal deze problematiek 

bespreken.  

 Allerlei klasseverlagingen zijn mogelijk. 

 Ook bij het vrouwenvoetbal. 

 Moet er geen vertegenwoordiger van het vrouwenvoetbal aanwezig zijn? 

 Omdat Marc mogelijk wel zal aanwezig zijn, zal Nand voor de zekerheid niet naar Brussel 
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rijden om hem te vervangen. 

 

6. Vergaderdatums: tgv interlandwedstrijden vervroegen we onze provinciale vergadering van 9 juni 

naar 7 juni. Deze van 11 november verschuiven we naar dinsdag 8 november. 

 

7. Stemmenverdeling voor het seizoen 2016 / 2017:  

 Er zijn andere cijfers gepubliceerd dan voorgelegd in het UC departement reglement. 

 De zaalvoetbalploegen zijn meegeteld. 

 De U6 2/2 zijn ten onrechte mee opgenomen. 

 De nationaal spelende ploegen U9, U10, U11, U12 zijn niet opgenomen. 

 Het aantal stemmen is even hoog. 

 De sportactiviteit moet aangepast worden. 

 Wat in de andere provincies? 

Door al deze opmerkingen kan het niet dat deze problematiek op de nationale studiecommissie zal 

besproken worden. 

 

 

 

Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB: 

 

R16.001: Art. 1566 (1
ste

 provinciale afdeling). 

R16.002: Art. 1502 (Gemeenschappelijke kosten). 

R16.033: Art. 033 ( Provinciale comités). 

R16.034: “spelen, “deelnemen”, “opstellen” 

R16.037: Art. 1583 ( 2
de

 nationale vrouwenafdeling). 

Het basisidee klopt, maar is de problematiek opgelost? Het is moeilijk door de 

verschillende forfaits. 

 

 

Besproken punten: 

 

 

8. (16-01) 1
ste

 provinciale afdeling: Bijsturingen voor het ACFF. 

 

9. (16-02) Gemeenschappelijke kosten. 

 

10.  (16-03) Nieuwe benaming van de Nationale Studiecommissie: Is het nodig dat aan een 

naamsverandering gedacht wordt? Worden er geen extra onkosten veroorzaakt, zoals 

drukwerken? 

 

11. (16-04) Officials.  

 Het onderscheid is belangrijk voor wat de bestraffing betreft wanneer zulke personen 

ongevraagd het terrein betreden. 

Indien het spel wordt gestopt ( de positie van de bal is van belang) en de onderbreking is te 

wijten aan: 

o Een ploegofficial, wisselspeler, gewisselde of een uitgesloten speler: dan wordt het 

spel hervat met een rechtstreekse vrije schop of strafschop. Dit is ook zo wanneer 

een dokter of verzorger op het terrein komt zonder toelating. 



o Een vreemde persoon: dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal. 

 Wedstrijdofficials: de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, de vierde scheidsrechter. 

 Ploegofficials: al de andere personen op het wedstrijdblad met uitzondering van spelers en 

wisselspelers. 

 Wie vervult een officiële functie? De terreinafgevaardigde, de afgevaardigde van de 

bezoekers en de terreincommissarissen. Een trainer mag geen officiële functie op het 

terrein vervullen. 

 Een door de bond geschorste aangeslotene mag tijdens de duur van zijn straf geen officiële 

functie op het terrein vervullen tijdens een wedstrijd waarop zijn schorsing slaat. 

 

12. (16-05) Interprovinciale eindronde ACFF. 

13. (16-06) Organisatieprincipes Beker van België. 

14. (16-07) Opleiding van de trainers: De tekst is een verduidelijking. 

 

15. (16-08) Wedstrijdbladen: 

 Officiële wedstrijden: het digitale wedstrijdblad moet gebruikt worden. 

 Vriendschappelijke wedstrijden: te downloaden via de site van de KBVB of LAVA, 

vervangt de gele papierversie. 

 Tornooiwedstrijden: indien geen eerste ploegen deelnemen is het invullen van een 

aanwezigheidslijst voldoende ( te downloaden via de site van de KBVB of LAVA). 

 De vroeger gebruikte wedstrijdbladen mogen gebruikt worden zolang de voorraad strekt. 

 Eerste ploegen: het origineel moet de eerste werkdag na de wedstrijd verstuurd 

worden naar de secretaris van het bevoegde comité. 

 Jeugd en reserven: de thuisploeg bewaart gedurende 1 jaar het ingevulde blad. 

 Tornooien: 

 Voor eerste ploegen moet hetzelfde gedaan worden als bij vriendschappelijke 

wedstrijden. 

 Jeugdploegen: Hiervoor worden de tornooibladen (aanwezigheidslijsten) gebruikt. 

 Het nu gebruikte witte wedstrijdblad dat kan gedownload worden, zal aangepast worden. 

Het is in principe een scan van het vroeger gebruikte gele wedstrijdblad. 

 Wij vragen een verdere digitalisering, dus ook voor vriendschappelijke wedstrijden. 

 Als het pdf bestand een DOC of XLS file is, kan het door de clubs via een pc ingevuld 

worden.  

 

16. (16-09) Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal. 

17. (16-10) Wedstrijd met gesloten deuren. 

18. (16-11) Reviewcommissie. 

19. (16-12) Pool van specialisten. 

20. (16-13) Provinciale Comités: Wij zijn akkoord met de voorliggende tekst. 

21. (16-14) Termen “spelen”, “ deelnemen”, “opstellen”. Met een van deze termen wordt bedoeld: de 

spelers die effectief op het speelveld hebben gestaan, ongeacht de duur van hun optreden. 

 

Varia: 

 

22. Het Provinciaal Comité is de eerste maal in de nieuwe vorm samen gekomen. Dus met de 

aanwezigheid van de substituten. 

 

 

Onze volgende vergadering is voorzien op dinsdag 8 november in de grote zaal ( 9 november: wedstrijd 

Nederland – België en 11 november feestdag) 

In oktober zal er geen vergadering doorgaan. 



 

Verslag: Nand Brems 


