LAVA gewest Turnhout – verslag vergadering 1.3.2016
Aanwezig : Frans Van Breda (KFC Flandria), Danny Faes (K Merksplas SK), Jef Verwimp (KSK
Oosthoven), Herman Vermeulen (KSK Weelde), Guy Donckers (VNA Wortel), Jos Van
Beurden en Michel Janssens (KFC Poppel), Walter Jochems (Minderhout VV), Marcel
Geentjens (FC Gierle), Pascal Bouckaert (KVV Vosselaar), Jan Verheyen (K Meerle FC), Marc
Dufraing (KFC Meer), Jozef Proost en Henri Peeters (KFC Lille), John Nemsdael (KVV Dosko
Baarle-Hertog), Steven De Vos en Stef Slegers (Scheidsrechtersvereniging KNKSV)
Verontschuldigd : Jan Van Raak (KSK Weelde), Steven Couwenberg (KFC Lentezon), Jan Van
Gorp (FC Zwaneven), Claude Gys (KFC Verbroedering Arendonk)
Afwezig : KV Turnhout, Hand in Hand Turnhout, KFC Zwarte Leeuw, FC Sint-Jozef SK
Rijkevorsel, K Vlimmeren Sport, KFC Vrij Arendonk, FC White Star Schorvoort, KSV OudTurnhout, Hoogstraten VV
 Deze vergadering gaat driemaandelijks door, de 4de dinsdag van de maand. De data voor
de vergaderingen in 2016 (behoudens tegenbericht) : 23/2, 24/5, 23/8, 22/11. Wegens
omstandigheden werd de vergadering van 23/2 verschoven naar 1/3. Gelieve de andere
data reeds aan te kruisen in jullie agenda’s.
 Beheerraad LAVA (Frans Van Breda) :
o De Beker Jos Present en de Olympische Dag worden herzien.
De Beker Jos Present (16/5/2016) gaat nog steeds door op Brieleke, maar
heet (voorlopig) Antwerpse Foot-Happening (voorstellen voor een vlottere
benaming zijn welkom). Hiervoor kunnen spelers zich individueel inschrijven
of via hun club. In de voormiddag spelen de meisjes U11 en lager. In de
namiddag spelen de jongens U11 en lager. De VFV maakt hiervoor publiciteit
en zorgt voor de verdeling van folders.
Hilde Clessens wordt de
verantwoordelijke voor deze activiteit. Meer info zou te vinden moeten zijn
op de website van LAVA.
De Olympische Dag (21/5/2016) wordt voortaan ook op Brieleke
georganiseerd en als voorlopige naam is LAVA-Jeugdcup gekozen (ook
hiervoor mogen andere benamingen voorgesteld worden). Ook hier wordt de
aanpak gewijzigd. De U10 – U11 – U12 – U13 spelen een tornooi met 8 vs 8.
De U15 – U17 spelen 11 vs 11 zoals in competitie. Hiervoor wordt verwacht
dat de clubs met de betere teams zich zullen inschrijven.
o Er wordt overwogen een LAVA-beker binnen het gewest te organiseren. Dit
gebeurt reeds in andere gewesten. Hier wordt een club gezocht om dit te
organiseren.
o Ook de Beker van Antwerpen ondergaat een gedaantewijziging. Voortaan
worden de clubs uit 1ste en 2de provinciale in enkele reeksen ondergebracht.
Binnen die reeksen is het de bedoeling dat de tegenstrevers in de competitie
niet in dezelfde reeks zullen uitkomen. De clubs uit 3 de en 4de provinciale
zullen in de andere reeksen ondergebracht worden, eveneens zonder duels
tegen tegenstrevers in de competitie. Na de 4 wedstrijden uit de voorronde
(start op zaterdag 30 juli) komen de resterende teams samen in een

bekerformule met rechtstreekse uitschakeling. De clubs zullen wel moeten
inschrijven om deel te nemen aan de Beker van Antwerpen.
 Provinciaal Comité Antwerpen (Danny Faes) :
o De Coca Cola-Cup gaat door op 30 april in Gooreind.
o De datum voor heraansluiting na ontslag (roze ontslagformulier blijft te
versturen van 1 tot 30 april) wordt 15 mei. Dit om de Bond de gelegenheid te
geven om alle ontslagen te verwerken. 15/5 kan ook als memodatum
ingevoerd worden in E-kickoff.
o De competitie van de Heren begint op zondag 28/8 (eventueel op zaterdag
27/8).
o De competitie van de Dames begint op zaterdag 27/8.
o De reserven en de jeugd beginnen op zaterdag 3 en zondag 4 september.
 De formule voor de samenstelling van de kalender en de reeksen voor de jeugd werd
besproken en hierover waren volgende kritische opmerkingen te horen :
o Op sommige speeldagen hebben een aantal clubs teveel thuiswedstrijden, de
volgende speeldag spelen de meeste clubs dan op verplaatsing.
o Voor de niveaucodes wordt gerekend op de “eerlijkheid” van de clubs. Soms
is het wel moeilijk om voor aanvang al de sterkte van te teams in te schatten,
maar we mogen zeker niet ingaan op de vraag van de jeugdtrainers om het
team te onderwaarderen om zodoende in een zwakkere reeks te kunnen
uitkomen.
o De teams hebben te verre verplaatsingen. De duiveltjes en de debutantjes
zitten soms langer in de auto dan dat zij op het terrein staan.
o Teams die in een te zwakke of te sterke reeks staan, kunnen te moeilijk
overstappen naar een reeks die beter aangepast is.
o De winterstop valt te vroeg. Na 5 december wordt niet meer gespeeld, maar
dan zijn de terreinen vaak nog perfect bespeelbaar. Daarom liever spelen tot
Kerstmis en dan winterstop tot +/- half januari, zodat het PC de tijd heeft om
nieuwe kalenders op te stellen.
o Als conclusie werd echter gesteld dat het systeem van vroeger (één
doorlopende competitie) veel beter was.
Hierin zou dan wel de
mogelijkheid voorzien moeten zijn dat uitzonderlijk (indien een team veel te
sterk of veel te zwak zou zijn voor de huidige reeks) van reeks kan
verwisseld worden om zodoende in een gelijkwaardigere reeks terecht te
komen.
o Voor de U15 – U17 – U21 en reserven kan men uitzonderlijk vragen om
uitgestelde wedstrijden in te halen door deze wedstrijden midweeks te laten
spelen als een team nog in de running is voor de titel. Bij voorkeur met
akkoord van de tegenstrever.
o De beslissing om over te gaan tot een algemene afgelasting werd enkele
malen te vroeg genomen. De velden waren in ons gewest nog goed
bespeelbaar.
 Er wordt bij de Bond in Brussel nogmaals aangedrongen om de wedstrijdbladen voor
vriendschappelijke wedstrijden en toernooien ook te digitaliseren. Dit zou zeker voor de
toernooien een gigantische tijdswinst betekenen.

 Het zwarte kalenderboek met gegevens van de clubs uit de provincie en de kalender van
de eerste elftallen wordt volgens seizoen niet meer uitgegeven. De clubs wordt gevraagd
hun gegevens te controleren en via E-kickoff up-to-date te houden.
 Volgende vergadering : dinsdag 24 mei om 20 uur in de kantine van KSK Oosthoven.

