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Provinciale Studiecommissie 

Vergadering van 19 november 2021 

Aanwezig (15):  

Deze vergadering ging op het laatste moment door via Teams. 

Danny Faes, Bart Timmermans, Chris Zoldermans, Nand Brems, Karel Vanwesenbeeck, Willy Wittocx, Marc 

Vercammen, Gerda Swaelen, Jan Govaerts, Stan Elst, Herman Geerts, Walter Nees, Walter Troonbeeckx, Karen 

Andries, Alfons Taels. 

 

Verontschuldigd (7): Fred Van Laer, Luis Asselberghs, Robert Devos, Fred Mariën, Marc Van Craen, Frank Van 

Brabant, Herman Van Den Nieuwenhuizen (Herman zijn moeder is zopas overleden). 

Marc heeft verplichtingen in West-Vlaanderen, ook voor morgen (VSC) heeft hij zich verontschuldigd. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor.  
 

• Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van 6 juni 2021, bijna een half jaar geleden. 
In september en oktober zijn er geen PSC’s geweest. 
 

• Briefwisseling: 

• Nihil 
 

 
VSC:  

• VSC van 13 september: Bart Timmermans en Walter Troonbeeckx zullen onze provincie 
vertegenwoordigen. Bart als 2de ondervoorzitter. André Daems is de eerste ondervoorzitter, Wim 
Fonteyn is 4 jaar voorzitter van deze commissie. 

• VSC van oktober, is niet doorgegaan 

• Robert Huygens is voor 1 jaar bondsvoorzitter. 

• De bedoeling is om minivoetbal in al onze provincies te promoten. 

• Er zijn veel uitzonderlijke valideringen voor aansluitingen geweest de voorbije maanden, het betrof 
vooral doelmannen. 

http://www.vvantwerpen.be/lava/
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HORA:  
Reeds gestemde punten: 

• (21-03) Hervatten wedstrijd: 
Omdat de voorgestelde wijziging reeds van toepassing is in het profvoetbal, wordt het voorstel  
goedgekeurd met onmiddellijke inwerkingtreding.  
Voetbal Vlaanderen en de ACFF overwegen ernstig om deze regel ook in te voeren voor het  
amateurvoetbal en zullen dit intern bespreken. Het is in het verleden 1 maal gebeurd in Antwerpen. 

 

• (21-04) Vormingstraject voor daders van discriminerende handelingen of uitlatingen: 
                      Daders van discriminerende handelingen kunnen alternatieve straffen krijgen. 
 

• (21-05) Leeftijd van de speelsters in gemengde categorieën:  
Voetbal Vlaanderen begrijpt het voorstel van de ACFF, maar laat weten een algemene uitbreiding naar 2 
jaar leeftijdsafwijking voor meisjes niet te kunnen toepassen omdat het eigen sporttechnisch 
departement destijds geopteerd heeft voor een afwijking om medische redenen met daarnaast een 
gewone leeftijdsdispensatie voor het gewestelijk jeugdvoetbal. 

 

• (21-08) Uitdoelpunten:  
Zowel Voetbal Vlaanderen als de ACFF kunnen zich vinden in het eerste voorstel dat wordt  
goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 01.10.2021. Op 23 september is dit bericht naar de GC’s 
gestuurd. 
 

• (21-09) Wisselspelers Elite U18:  
Goedgekeurd met inwerkingtreding vanaf 15.10.2021. 

 

Nog te bespreken punten 
 

• (21-10) Klasse-verlaging in kampioenschapswedstrijden van vrouwenploegen: 
Uit het reglement: de “woorden” van de vorige speeldag geeft vaak aanleiding tot verwarring, er wordt 
voorgesteld om in de laatste kolom de woorden “van de vorige speeldag” weg te laten. Walter Nees 
merkt op dat het vragen van wedstrijdbladen, nu alles elektronisch ingevuld wordt en na de wedstrijd 
kan nagezien worden, kan weggelaten worden. Kan het reglement voor de mannen niet overgenomen 
worden voor de vrouwen? Het reglement zou zoveel als kan moeten overeenkomen. 

 

• (21-11) Maximum wachttijd van 30 minuten: 
De som van alle toegepaste wachttijden wegens onvoorziene omstandigheden (inclusief de wachttijd 
toegepast wegens de afwezigheid van een ploeg) mag nooit meer dan 30 minuten per wedstrijd 
bedragen.  
Bij problemen met verlichting wordt ook een wachttijd van 30 min voorzien. 
Wordt de totale duur van alle toegepaste en toegelaten wachttijden overschreden,  
dan moet de scheidsrechter de wedstrijd definitief staken. 
 

• (21-12) Gele kaarten Beker van België vrouwen: 
Voor de beker ook aanpassen zoals voor de mannen gebeurd is. 
 

• (21-13) Rangschikking en toekenning vrijkomende plaatsen: 
                     De regel uniformiseren, op het niveau van periodekampioenschappen, in het geval van reeksen die  
                     het kampioenschap beginnen met een oneven aantal ploegen. 
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• (21-14) Competitie van 2de en 3de afdeling ACFF 

• (21-15) Toekenning vrijkomende plaatsen 

• (21-16) 1ste Nationale seizoen 2021-2022 

• (21-17) Gooien van voorwerpen: 
       In geval van het gooien van voorwerpen in de tribune of op het veld, is de fan aansprakelijk voor de       
       daaruit volgende schade. 

 

• (21-18) Licenties 1ste nationale en 2de en 3de afdeling VV: 
Aanpassingen  m.b.t. de licenties 1e nationale, 2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen. 

 
Varia: 

• De Algemene Vergadering van de KBVB zal op 11 december doorgaan. 
 

PC: Via Bart: 

• Afgelastingen van wedstrijden: 
Besmettingen van spelers en de quarantaineperiode worden te pas en onpas gebruikt om 
wedstrijden te annuleren. Slecht weer vermelden kan slechts indien het verduidelijkt wordt. Indien 
een wedstrijd tgv corona geen doorgang vindt, moeten uiterlijk op maandag de nodige bewijzen op 
het secretariaat toekomen, zo niet wordt het als een ff ingegeven. 
Wijzigingen zonder commentaar worden niet aanvaard. 

• De finales van de Beker van Antwerpen worden op 18 april voorzien, deze voor recreatief op 1 mei. 
De kandidaturen om te organiseren kunnen tot einde december ingediend worden. 

• De inschrijvingen voor het 2de deel van de jeugdcompetitie zijn binnen. 

• Naar volgend seizoen toe, is het behouden van de 4 wissels de teneur tijdens de gesprekken. 
 

 
Bureau Arbitrage: via Jan Govaerts 

• Opleider Luc Moors is overleden. Dit is het 3de overlijden na een corona besmetting. 

• De scheidsrechters hebben de indruk dat spelers, entourage en publiek gepikeerd zijn door de 
gevolgen van de huidige gezondheidscrisis. 

• Momenteel gaat het niet goed met het aantal scheidsrechters. Onze provincie telt er nog een 
650-tal. Enkele jaren terug waren dat er meer dan 800. Het gevolg is dat er met dubbele 
aanduidingen gewerkt wordt. In 4de is er soms geen aanduiding voorzien. 

• Er wordt een oproep gedaan om iedere club aan te sporen toch nog meer moeite te doen om 
scheidsrechters aan te werven. 

• Begin september waren er 30 beginners. Nu start er een online-cursus met 18. Het intake- 
gesprek zal na deze cursus doorgaan. Het proberen waard? 

• De bedoeling is om voor het jaareinde de Referee-Ambassadors samen te brengen om de 
problematiek van het tekort aan scheidsrechters te bespreken. 

• Open aanduidingen: het valt op dat er weinig wedstrijden open blijven staan. 
 

 
• Varia 
 

• Chris wordt bedankt voor het opzetten van deze TEAMS-meeting. 

• Maandag 22 november is er een HORA 

• Op 7 januari is er een PSC, indien voldoende punten op de agenda. 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


