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Aanwezig : 

VACHA 1ste nat. :    André Daems  

VACHA 3de afdel. VV :   Luc Verdonck   

Antwerpen :     Bart Timmermans, Walter Troonbeeckx 

Limburg :     Bart Neven 

Oost-Vlaanderen :    Paul De Clippeleir, Marnix Roelands 

West-Vlaanderen :    Walter Lava, Jan Brouwers 

Brabant Voetbal Vlaanderen :  Jan Van Hout, Jeroen Truyens  

Vertegenwoordiging van de Refs : Kris Van de Velde 

Vrouwenvoetbal :    Marc Ronse, Ann Van Leuvenhage  

Futsal :     Etienne D’Eer 

Minivoetbal:     Christophe Frederick  

Algemeen Directeur :   Philippe Rosier 

Secretaris VSC :    Nand De Klerck 

Vertegenwoordiger Bestuur VV : Karel Vanwesenbeeck 

Vertegenwoordiger Hoge Raad KBVB : Johny Vanspauwen 

Leden van het Bestuur VV :  Peter Bosmans  

      Jorg Keldermans 

       

 

Verontschuldigd : 

Voorzitter :     Wim Fonteyn 

VACHA 2de: afdel. VV :   Steven Van Geeteruyen 

Limburg :     Eric Hoogewys  

Leden van het Bestuur VV :  Marc Van Craen 

Hoofd Sporttechnisch Departement : Bob Browaeys 

Recreatief voetbal :   Giel Verhelst 
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De vervangende voorzitter, de heer André Daems, heet de leden van de vergadering 

welkom. Hij verontschuldigd de voorzitter, de heer Wim Fonteyn, die door omstandigheden 

niet aanwezig kon zijn.  

 

1. Goedkeuring verslag VSC 11-09-2021 

Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Briefwisseling  

De secretaris en de voorzitter melden dat er geen briefwisseling ontvangen is. 

 

3. Agenda HOGE RAAD 22 11 2021: standpunten Voetbal Vlaanderen 

 

 (21-10) Klasseverlaging in kampioenschapswedstrijden van vrouwenploegen 

Marc Ronse vindt dit een zeer goede zaak en staat 100% achter dit voorstel.  

Karel Vanwesenbeeck vraagt zich af of de rechterkolom ‘volgende speeldag’ niet volledig 

geschrapt kan worden gezien alles digitaal wordt afgehandeld.  

De vervangende voorzitter vraagt het punt uit te stellen naar de volgende vergadering gezien er 

nog bijkomende discussie nodig is.  

 

(21-11) Maximum wachttijd van 30 minuten 

De wachttijd voorzien in het Reglement is eigenlijk een opname van de spelregels in het 

Reglement. Kris Van De Velde geeft aan dat het verstandig is om dit op te nemen. 

Johny Vanspauwen voegt toe dat de scheidsrechter ook om andere redenen de wedstrijd kan 

schorsen. Paul De Clippeleir sluit af met feit dat het belangrijk is om ook uitzonderingen te 

voorzien voor zware kwetsuren, bijvoorbeeld als de ziekenwagen ter plaatse moet komen binnen 

de lijnen. De Vlaamse Studiecommissie is positief over dit agendapunt.  

 

(21-12) Gele kaarten Beker van België vrouwen 

Bart Neven geeft aan dat overgangsbepaling B6.59 teveel geschrapt is. Deze zou normaal 

moeten blijven staan tot het einde van het seizoen. Karel Vanwesenbeeck geeft aan dat de 

opmerking nu kan geschrapt worden gezien de reglementswijziging pas ingaat op 01-07-2022. 

De dames waren vergeten in de vorige wijziging, dit wordt nu in orde gebracht. Philippe Rosier 

vraagt om te streven naar zoveel mogelijk eenvoud en eenduidigheid. Jeroen Truyens signaleert 

een schrijffout in B11.183: ‘an’ moet ‘aan’ worden. De Vlaamse Studiecommissie is positief over 

dit agendapunt. 

 

(21-13) Rangschikking en toekenning vrijkomende plaatsen 

Er zijn nog enkele vraagtekens over de modaliteiten in Limburg. Johny Vanspauwen zal dit 

opzoeken en meegeven op de zitting van de HORA. De Vlaamse Studiecommissie is positief over 

dit agendapunt. 

 

(21-14) Competitie van 2de en 3de afdeling ACFF 

Karel Vanwesenbeeck geeft aan dat er bij ACFF reeksen zijn van 15. De vraag kan gesteld 

worden of dit een overgangsbepaling of wijziging moet zijn. André Daems zal dit meenemen 

naar de HORA. Inhoudelijk gezien zijn er geen problemen vanuit de Vlaamse Studiecommissie.  
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(21-15) Toekenning vrijkomende plaatsen 

De Vlaamse Studiecommissie is positief over dit agendapunt. 

 

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

De Vlaamse Studiecommissie is positief over dit agendapunt. 

 

(21-17) Gooien van voorwerpen 

De Vlaamse Studiecommissie is positief over dit agendapunt. 

 

(21-18) Licenties 1ste nationale en 2de en 3de afdeling VV 

Jan Van Hout geeft aan dat ‘regionale amateurclub’ moet staan i.p.v. 2e en 3e afdeling. Karel 

Vanwesenbeeck heeft dezelfde opmerking m.b.t. artikel V7.6 en V7.7.  

De Vlaamse Studiecommissie is positief over dit agendapunt. 

 

(21-19) Licenties 2de en 3de afdeling ACFF 

Karel Vanwesenbeeck geeft aan dat de juridische dienst van de KBVB streeft naar zelfde 

toepassingen in beide landsdelen. Philippe Rosier geeft aan dat de context in Wallonië licht 

anders is geweest dan Vlaanderen de afgelopen maanden.  

VACHA maakt de opmerking dat het "niet verplichten om een licentie aan te vragen" niet fair 

zou zijn tegenover de clubs die enkele jaren geleden hebben moet zaken wegens het niet 

bekomen van een licentie voor 2de en 3de. Nand De Klerck geeft aan dat we in Vlaanderen 

helemaal klaar zijn om de licenties uit te rollen. De vergadering is het eens met feit dat we in 

Vlaanderen alles zullen toepassen zoals voorzien. Wanneer ACFF dit jaar de licenties niet wil 

toepassen is dat een beleidskeuze van hen.  

 

Werkingsreglement HORA 

Geen opmerkingen.  

 

4. (VV-21-002) Boek V en Boek M – diverse aanpassing minivoetbal 

Er zijn geen opmerkingen over de diverse aanpassingen in Boek V en Boek M wat betreft het 

minivoetbal.  

 

5. (VV-21-003) BOEK B – TITEL 7 – Hoofdstuk 3 – art.B7.55:  Organisatie beker van 

België 

Luc Verdonck geeft aan dat dit goed is voor de provinciale clubs en Vacha. Bart Neven sluit aan dat 

de 8 geografische groepen dan overbodig worden. Karel Vanwesenbeeck vraagt of er reeds overleg 

is geweest met ACFF hierover. Dat blijkt niet het geval. Dit zal worden opgenomen met ACFF en 

later opnieuw geagendeerd worden.  

 

6. (VV-21-004)  BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1.1.4 – art.V7.12:  Specifieke 

voorwaarden voor een licentie van nationale amateurclub (1ste nationale) 

Idem vorige punt. Dit wordt verder besproken met ACFF.  

 

7. Mededelingen KBVB en Bestuur Voetbal Vlaanderen 

 

Op de Raad van Bestuur van de KBVB d.d. 20-10-2021 is standpunt ingenomen tegen het 

voorstel van UEFA om WK om de 2 jaar te organiseren.  
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8. Inbreng vanwege de entiteiten/varia 

 

Limburg vraagt om snel te schakelen in de evaluatie en communicatie van het pilootproject IP 

U10-U11. De administratie geeft mee dat deze evaluatie reeds voorzien is met de leden van de 

werkgroep.  

 

Kris Van De Velde geeft aan dat gelijklopende 10e speeldag voor heel wat moeilijkheden heeft 

gezorgd richting aanduidingen scheidsrechters. Het tekort wordt dan zeer tastbaar. Er zijn ook 

problemen als rode duivels thuisspelen en alle wedstrijden op de avond van de interland dienen 

verplaatst te worden naar ander moment in dat weekend. Dit zorgt voor extra druk.  

 

 

Wim Fonteyn   Nand De Klerck 

Voorzitter   Secretaris – ad interim 

 

 


