KEMPISCH VOETBAL DOOR
VRIENDENCLUBS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
augustus 2014

Kempisch Voetbal door Vriendenclubs (K.V.D.V.) - Reglement
1.TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 1
Dit reglement van inwendige orde is van toepassing op zowel de actieve als de niet
actieve leden van de vereniging. Allen putten zij hieruit hun rechten en plichten.
De leden van de aangesloten clubs zijn verplicht de sport te beoefenen in de geest van
volstrekt amateurisme.
De eventuele wijzigingen aan het reglement worden door een officieel schrijven
meegedeeld aan de clubs en haar leden.
Iedere wijziging wordt van kracht op datum van vermelding in de mededeling.
Bepalingen die niet voorkomen in het reglement vallen onder de beslissing van het
bestuur van het K.V.D.V.

2. LEDEN
ARTIKEL 2.
Aangesloten leden zijn allen die een spelerslijst van een aangesloten voetbalclub
hebben ondertekend. Zij verklaren zich akkoord met de statuten en het reglement van
het K.V.D.V.

ARTIKEL 3.
De toetredende leden zijn verenigd in verschillende clubs. Deze clubs moeten door het
K.V.D.V. erkend en aanvaard zijn.

ARTIKEL 4.
De club is een erkend geheel van toetredende leden die elk een afgevaardigde zullen
kiezen, belast met de materiële zorgen van de club en die hun club zullen vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen welke 6 maal per jaar georganiseerd
worden.

ARTIKEL 5.
Regels van aansluiting voor spelers bij het K.V.D.V. Een persoon wordt lid (en speler)
door een spelerslijst te ondertekenen bij een erkende vereniging. Het bestuur van het
K.V.D.V. maakt deze spelerslijst geldig voor de betreffende competitie.
Het aansluiten van nieuwe spelers kan gebeuren tot en met 31 december van het
lopende seizoen. Na 31 december worden in principe geen nieuwe spelers meer
aangesloten.
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ARTIKEL 6.
Een speler kan, uitzonderlijk, tijdens het lopende seizoen van ploeg veranderen.
Dit kan enkel met toestemming van beide ploegen en van het bestuur van het
K.V.D.V.. De gele en rode kaarten zijn speler gebonden en verhuizen mee naar de
nieuwe ploeg.

ARTIKEL 7.
Een speler kan maar bij één ploeg aansluiten in dezelfde competitie, maar kan wel
aansluiten in de zondag- en zaterdagcompetitie.

ARTIKEL 8.
Wanneer er tijdens het seizoen een club ontbonden wordt of verdwijnt wegens welke
reden dan ook, kunnen de spelers van deze club onmiddellijk bij een andere club
aansluiten.

ARTIKEL 9.
Het (jaarlijkse) inschrijvingsgeld te betalen door de toetredende clubs wordt bepaald
door het bestuur van het K.V.D.V. en dient vereffend te worden voor de datum op de
eerste vergadering meegedeeld. Hoeveel het jaarlijks inschrijvingsgeld bedraagt wordt
dan eveneens vastgesteld.
Het K.V.D.V. vraagt iedere club een waarborgsom van 50 euro te betalen op het
moment van aansluiting bij het K.V.D.V. Deze waarborgsom kan vervallen bij inbreuk
van feiten die verder in dit reglement zijn opgenomen.

3.MAANDELIJKSE RAAD
ARTIKEL 10
De maandelijkse raad is de raad van vertegenwoordigers van de aangesloten clubs.
Deze raad vergadert 6 maal per jaar (ongeveer om de 6 weken).

ARTIKEL 11.
De maandelijkse raad heeft tot doel het bespreken van problemen van de toetredende
leden, het adviseren van het K.V.D.V. op alle punten die de wedstrijden aangaan en zal
tevens voorstellen overmaken aan het bestuur van het K.V.D.V.. De wedstrijddata
voor de komende speeldagen worden steeds overlopen en aanpassingen aan de
kalender dienen op de maandelijkse raad goedgekeurd.
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ARTIKEL 12.
De aangesloten clubs duiden een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aan die
zal zetelen in de maandelijkse raad.

4. VERZEKERING
ARTIKEL 13.
Elke aangesloten vereniging dient zich te verzekeren bij een erkende
verzekeringsmaatschappij naar vrije keuze.
Zij dienen zich te verzekeren voor
persoonlijke ongevallen van alle leden evenals tegenover derden (zowel lichamelijke als
materiële schade).

ARTIKEL 14.
De vertegenwoordiger van de club in de maandelijkse raad dient aan het bestuur van
het K.V.D.V., op elk eenvoudig verzoek het bewijs van dergelijke verzekering te
kunnen voorleggen.

ARTIKEL 15.
Indien een club zich niet heeft verzekerd, zal deze niet meer verder deel mogen nemen
aan de competitie en geschrapt worden van de lijst der aanvaarde clubs van het
K.V.D.V.

ARTIKEL 16.
De betrokken club zal door het bestuur van het K.V.D.V. tijdens de maandelijkse raad
in gebreke gesteld worden en aldus aansprakelijk worden gesteld voor al de gevolgen
die zouden voortspruiten uit deze nalatigheid, zowel wat de toetredende leden als de
actieve leden betreft, evenals aan eventuele derden.

ARTIKEL 17.
In geen enkel voorkomend geval kan het bestuur van het K.V.D.V., aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele ongevallen.
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5. ORGANISATIE
5.1 H E T SPEELVELD
ARTIKEL 18.
Het speelveld van de clubs wordt naar vrije keuze bepaald. Nochtans kan voor
inhaalwedstrijden en eventuele bekerwedstrijden het bestuur van het
K.V.D.V.,
gehouden zijn de thuisclub een ander terrein toe te wijzen om het normaal verloop van
de competitie te waarborgen.

ARTIKEL 19.
De scheidsrechter is verplicht voor elke wedstrijd het speelveld na te zien. Indien hij
één of meerdere onregelmatigheid of zelfs tekortkoming vaststelt, zonder het ongeschikt te maken, toch verbetering vergt, zal hij de terreinverantwoordelijke hiervan op
de hoogte stellen om aan deze tekortkoming te verhelpen. De herstelling mag echter
de aanvang van de ontmoeting met maximaal 10 minuten vertragen. De vaststelling
door de scheidsrechter gedaan en de opmerkingen door de aanvoerder van de
bezoekende club ingebracht, moeten door de scheidsrechter op de keerzijde van het
scheidsrechtersblad opgegeven worden. Enkel de scheidsrechter oordeelt over de
bespeelbaarheid van het speelveld. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

5.2 D E B A L
ARTIKEL 20.
Het aantal ballen waarover een club moet beschikken is niet bepaald doch men moet
over een voldoende aantal ballen beschikken om het regelmatige verloop van een wedstrijd te kunnen waarborgen. De bal waarmede de wedstrijd is begonnen mag niet
vervangen worden tenzij de scheidsrechter daarvoor de toelating verleent.

5.3. SPELERS
ARTIKEL 21.
De clubs mogen hun elftallen samenstellen uit spelers bestaande uit toetredende leden
welke een geldige spelerslijst hebben ondertekend.
Spelers moeten van het
mannelijke geslacht zijn.
Een wedstrijd wordt gespeeld onder de reglementen van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond aangevuld met het huishoudelijk reglement.
Bij eventuele betwistingen of onvoorziene omstandigheden heeft het bestuur van het
K.V.D.V. steeds het laatste woord. Er is geen beroep mogelijk tegen een uitspraak van
het bestuur in alle eventuele geschillen die niet vermeld zouden staan in de
reglementen van het K.V.D.V.
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ARTIKEL 22.
Beide clubs moeten een officieel verslag opmaken in de vorm van het
scheidsrechtersblad, aan de hand van de geldige spelerslijsten; bovendien dienen
spelers en afgevaardigden hun originele identiteitskaart ter controle voor te leggen aan
de scheidsrechter.
Naast de identiteitskaart mag ieder ander officieel document, voorzien van foto en
naam (adres) als alternatief gebruikt worden. Doch laat dit eerder uitzondering dan
regel zijn. Kopies van dergelijke documenten kunnen dan weer niet gebruikt worden.

ARTIKEL 23.
Om alle bedrog betreffende kwalificatie van de spelers te voorkomen werd een
spelerslijst per club ingevoerd voor elke club. Om geldig te zijn moet deze spelerslijst
de bondstempel dragen en gehandtekend zijn door één van de bestuursleden van het
K.V.D.V.

ARTIKEL 24.
Bij afwezigheid van een elftal op het reglementaire aanvangsuur moet de
scheidsrechter 10 minuten wachten. Indien op dat moment de wedstrijd nog steeds
niet kan aanvangen, dient de scheidsrechter dit feit op het scheidsrechtersblad te
vermelden en is er een forfait voor de ontbrekende ploeg.
Indien een ploeg te laat aankomt nadat de scheidsrechter voormeld feit heeft
vastgesteld, blijft het forfait behouden. De waarborgsom kan door dit forfait vervallen.
Als men onderling beslist om de wedstrijd alsnog aan te vatten, komt het forfait te
vervallen en kan hierop niet teruggekomen worden, ongeacht de afloop van de
wedstrijd.

ARTIKEL 25.
Om een wedstrijd te beginnen moet een ploeg uit minstens 7 spelers bestaan.
Beschikt een ploeg niet over dit vereiste aantal, wordt ze beschouwd als forfaitgevend.
De scheidsrechter brengt het bestuur hiervan in kennis welke het forfait zal uitspreken
en de waarborgsom van de betrokken club zal laten vervallen. Indien tijdens een
wedstrijd het aantal spelers van een ploeg herleidt wordt tot minder dan 6 moet de
scheidsrechter de wedstrijd stopzetten en over de feiten verslag uitbrengen middels
het scheidsrechtersblad.
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ARTIKEL 26.
Iedere ploeg die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter
wordt beschouwd als forfaitgevend. Indien een ploeg weigert opnieuw af te trappen
ten gevolge van een geconstateerd doelpunt door de scheidsrechter, dient de
scheidsrechter de ploegkapitein bij zich te roepen en hem het bevel te geven zijn ploeg
het spel te laten hervatten. Indien de ploeg blijft weigeren, zal de wedstrijd definitief
gestaakt worden.
Indien, om gelijke welke reden, beide ploegen weigeren de ontmoeting te spelen,
verliezen beide clubs de punten van de wedstrijd.
In alle gevallen brengt de scheidsrechter het bestuur hiervan in kennis welke het forfait
zal uitspreken en de waarborgsom van de betrokken clubs zal laten vervallen.

ARTIKEL 27.
Voor ieder van haar elftallen stelt de club een kapitein aan. De kapitein draagt een
armband duidelijk onderscheiden van zijn shirt.

ARTIKEL 28.
De shirts van alle spelers dienen genummerd te zijn en deze nummers dienen op het
scheidsrechtersblad te worden ingeschreven. De nummers mogen aangebracht worden
op de trui of op het broekje doch dienen goed leesbaar te zijn.

ARTIKEL 29.
Indien de kleur van de uitrusting, de truien van de clubs, weinig of geen onderscheid
hebben, dient de thuisspelende club te zorgen voor een vervangende uitrusting met
een andere kleur.

ARTIKEL 30.
Tijdens de wedstrijden van zowel de zaterdag- als de zondagcompetitie mogen elke
wedstrijd vier spelers vervangen worden. Die spelers moeten gekozen worden uit de
invallers waarvan de namen voor aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad
werden ingeschreven. Indien een veldspeler de plaats van de doelman inneemt, dient
men de scheidsrechter hiervan vooraf te verwittigen. Een speler die vervangen werd
mag niet meer opnieuw aan het spel deelnemen, ook niet aan eventuele verlengingen
of strafschopreeksen.

ARTIKEL 31.
De elftalaanvoerder, verantwoordelijk voor zijn formatie op het speelveld, zal beslissen
over een gebeurlijke vervanging van een speler. De vervanging zal enkel plaatsvinden
tijdens een onderbreking van het spel. De vervanging dient te gebeuren in het midden
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van het speelveld. De kapitein deelt de vervanging steeds mee aan de scheidsrechter
die hiervan nota neemt en dit na de wedstrijd op het scheidsrechtersblad dient te
melden.

ARTIKEL 32.
Een speler die door de scheidsrechter werd uitgesloten mag nooit vervangen worden.
Wanneer geen wisselspelers op het scheidsrechtersblad werden ingeschreven, dient de
scheidsrechter de openstaande lijnen op het scheidsrechtersblad te annuleren en te
paraferen.

ARTIKEL 33.
Een club die een niet aangesloten of geschorste speler heeft opgesteld tijdens een
wedstrijd, zal deze wedstrijd verliezen met forfaitcijfers en de waarborg van de
betrokken club zal automatisch vervallen.

ARTIKEL 34.
Een onvolledige ploeg mag steeds aangevuld worden tot het begin van de tweede helft
en op voorlegging van de identiteitskaart.
Spelers die te laat komen, mogen
deelnemen aan het spel op voorwaarde dat zij tijdens de rust hun identiteitpapieren
aan de scheidsrechter kunnen voorleggen.

5.4 S C H E I D S R E C H T E R S
ARTIKEL 35.
Voor het leiden van elke wedstrijd wordt een scheidsrechter aangesteld door het
bestuur van het K.V.D.V.
Zijn bevoegdheden en de uitoefening van zijn macht die hem door de spelregels
toegekend worden, nemen een aanvang vanaf zijn aanwezigheid aan het terrein.
De scheidsrechter zal dan ook moeten waken over de toepassing van de spelregels,
dient nota te nemen van het spel, dient rekening te houden met de speelduur waarvoor
hij de tijd dient op te nemen, heeft de onbeperkte bevoegdheid het spel te
onderbreken voor iedere overtreding en kan het spel schorsen of staken wanneer hij
dit nodig acht omwille van de weersomstandigheden, het gedrag van de spelers,
afgevaardigde, invallers, toeschouwers of wie dan ook. In elk geval maakt hij een
scheidsrechtersverslag op welk aan het bestuur dient overgemaakt te worden, welke
zich nadien over deze feiten zal beraden en er de nodige sancties aan zal geven. Dit
scheidsrechtersverslag dient door de scheidsrechter aan het bestuur overgemaakt te
worden.
Eventuele feiten opgemerkt door de scheidsrechter voor of na de wedstrijd kunnen ook
aanleiding geven tot een rode kaart en/of een verslag.
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ARTIKEL 36.
De scheidsrechter dient vanaf het ogenblik dat hij het veld betreedt, een waarschuwing
te geven aan iedere speler die zich slecht of onbetamelijk gedraagt en, in geval van
herhaling, zal hij de speler in kwestie beletten verder aan het spel deel te nemen. In
dit geval zal hij tevens een scheidsrechtersverslag opmaken en dit zo snel mogelijk aan
het bestuur overmaken. Hij zal tevens elke speler van het veld verwijzen die zich naar
zijn oordeel schuldig maakt aan een gewelddadige handeling of brutaliteit of die
beledigende of grove uitlatingen gebruikt.
In dit geval wordt tevens een
scheidsrechtersverslag opgemaakt en overhandigd aan het bestuur welke zich na
inzage van het verslag, over deze feiten zal beraden en er de nodige sancties voor zal
treffen.

ARTIKEL 37.
Bij afwezigheid van de scheidsrechter op een wedstrijd dienen beide clubs in onderling
overleg een gelegenheidsscheidsrechter aan te duiden. De bezoekende club zal echter
het voorrecht krijgen om deze persoon aan te duiden. De bevoegdheden van deze
persoon zijn dezelfde als die van een officiële scheidsrechter en hij dient dezelfde
richtlijnen van het verbond te volgen.
Indien er geen overstemming is, wordt de thuisploeg verplicht een scheidsrechter te
leveren.

ARTIKEL 38.
Scheidsrechters hebben recht op reiskosten en op een vergoeding waarvan het bedrag
jaarlijks wordt vastgesteld door het bestuur van het K.V.D.V. Deze vergoeding dient
door de thuisspelende club voor de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden betaald.

ARTIKEL 39.
De vergoeding voor de scheidsrechter bedraagt 30 euro, zijnde 15 euro reiskosten en
15 euro voor het leiden van de wedstrijd. De vergoeding van de gelegenheidsscheidsrechter wordt eveneens vastgelegd op 30 euro.
Bij een afgelasting van een wedstrijd door de scheidsrechter ter plaatse dient er aan de
scheidsrechter dus steeds een vergoeding van 15 euro betaald te worden.

ARTIKEL 40.
Voor enkele wedstrijden kunnen eveneens grenswachters aangeduid worden. Indien
deze grenswachters officieel door het verbond werden aangeduid, worden deze kosten
door het verbond gedragen.
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ARTIKEL 41.
De officiële grensrechters hebben dezelfde bevoegdheid als de scheidsrechter. Hun
aanwijzingen blijven echter onderworpen aan het beslissingsrecht van de
scheidsrechter. Het is enkel en alleen de scheidsrechter die beslist over de te nemen
beslissing. Een grensrechter mag geen verslag uitbrengen over een ontmoeting waar
hij heeft gefungeerd. Indien hij meent bepaalde fouten te hebben waargenomen, dan
dient hij de scheidsrechter hiervan in kennis te stellen die zelfstandig beslist over
eventuele sancties of het opmaken van een verslag.
Eventuele handtastelijkheden begaan op de grensrechter kunnen wel door deze
persoon gemeld worden aan het bestuur. Het bestuur zal voor een gepaste sanctie
zorgen.

5.5 SPEELDUUR
ARTIKEL 42.
De duur van een wedstrijd bedraagt 2 x 35 minuten voor de zaterdagcompetitie en 2 X
40 minuten voor de zondagcompetitie.
De scheidsrechter kan echter aan elke
speelhelft de tijd bijvoegen die hij acht verloren te zijn gegaan bij gelijk welke
onderbreking.

5.6 U I T S T E L L E N

VAN

WEDSTRIJDEN

ARTIKEL 43.
Het bestuur van het K.V.D.V., kan omwille van slechte weersomstandigheden beslissen
om wedstrijden uit te stellen naar latere data. De clubs zullen hiervan tijdig op de
hoogte gebracht worden. Bij een volledige afgelasting door de K.B.V.B. van de 1ste
elftallen in de provincie Antwerpen zijn de wedstrijden van onze competitie
automatisch afgelast.

ARTIKEL 44.
Omwille van gegronde redenen kan het bestuur toelating verlenen om een wedstrijd uit
te stellen naar een latere datum die voor beide clubs passend is. Indien de clubs geen
akkoord bereiken, beslist het bestuur van het K.V.D.V..
Aanvragen die niet minimaal 14 dagen op voorhand toekomen, worden zonder
verdere overweging geweigerd.
ARTIKEL 45.
De scheidsrechter van dienst kan zelfstandig over de bespeelbaarheid van het terrein
beslissen en indien nodig de wedstrijd aflassen.
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5.7 OFFICIELEN
ARTIKEL46.
Bij elke officiële wedstrijd dienen beide ploegen over een afgevaardigde te beschikken.
Voor de thuisspelende club is deze verplicht aanwezig voor, tijdens en na de wedstrijd.
Hij moet drager zijn van een witte armband. De taak van de afgevaardigde van de
thuisclub bestaat erin de scheidsrechter voor de wedstrijd te ontvangen, hem tijdens
de wedstrijd bij te staan en zich steeds ter beschikking op het terrein te houden, en na
de wedstrijd de scheidsrechter en de afgevaardigden te begeleiden en dit tot het
ogenblik dat zij zich in veiligheid bevinden. Deze taak kan niet gecumuleerd worden
met een taak als speler. Indien geen afgevaardigde door de thuisclub kan geleverd
worden, dient een speler deze taak te verrichten en kan deze niet deelnemen aan de
wedstrijd. De taak van afgevaardigde dient in ieder geval te worden waargenomen
door een reglementair aangesloten lid.
De thuisspelende club zal bij nalatigheid hiervan verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele onregelmatigheden en incidenten. Bij gebrek aan een officiële afgevaardigde
mag de scheidsrechter de wedstrijd niet aanvangen en kan deze ontmoeting onder
geen enkele vorm plaatsvinden.

ARTIKEL 47.
De taak van de afgevaardigde van de bezoekende club mag bij gebrek waargenomen
worden door kapitein van de bezoekende club doch deze dient de scheidsrechter
hiervan in kennis te brengen voor de wedstrijd.

ARTIKEL 48.
In beide gevallen dienen de namen van de vertegenwoordiger op het
scheidsrechtersblad voor de wedstrijd op de daarvoor bestemde plaats te worden
ingeschreven.

6. STRAFCOMMISSIE
ARTIKEL 49.
De strafcommissie is samengesteld uit minstens twee leden van het bestuur en
minstens één lid van het scheidsrechterscomité. De commissie kan slechts geldig
beslissen bij aanwezigheid van minimaal twee leden. Zoniet zal de te bespreken zaak
verdaagd worden naar latere datum.

ARTIKEL 50.
De straffen die de strafcommissie kan opleggen aan betrokken speler zijn vrij te
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bepalen. Om enige uniformiteit in de sancties te hebben zal gebruik gemaakt worden
van de lijst in bijlage 1.

ARTIKEL 51.
Schorsing voor gele kaarten. Een speler is geschorst voor de wedstrijd volgend op de
wedstrijd waarin hij een derde gele kaart kreeg. Er is geen onderscheid tussen beker of competitiewedstrijden. Gele kaarten voor competitie- of bekerwedstrijden worden
niet gescheiden.

ARTIKEL 52.
Schorsing voor rode kaarten. Een speler die een rode kaart krijgt, wordt onmiddellijk
geschorst. Wanneer een straf wordt opgelegd tot 4 speeldagen komt hij niet voor de
strafcommissie maar wordt de clubafgevaardigde hiervan op de hoogte gebracht, er is
dan geen beroep mogelijk. Bij een straf boven de 4 speeldagen dient de speler voor te
komen in de strafcommissie.
Twee gele kaarten tijdens een wedstrijd betekent 1 speeldag schorsing.
Iedere rode kaart betekent ook minimaal 1 speeldag schorsing.
Schorsingsdagen zijn steeds effectieve speeldagen. D.w.z. dat uitgestelde wedstrijden
en vrije speeldagen niet als speeldag mogen aanzien worden.

ARTIKEL 53.
Wanneer een speler naar aanleiding van een rode kaart dient te verschijnen voor de
strafcommissie is en blijft hij geschorst tot de datum van verschijning.
Na de uitspraak van de straf is er binnen de 7 dagen een protest mogelijk. Dit protest
dient overgemaakt te worden aan de voorzitter en enkel per e-mail of met een
aangetekend schrijven.
De schorsing blijft echter van kracht tot de uitspraak in beroep is bekend, en werkt niet
opschortend.
De samenstelling van de strafcommissie die een eventueel beroep behandelt zal
verschillend zijn dan de gebruikelijke strafcommissie die reeds een sanctie uitsprak.

7. Straffen – Vervallen waarborgsom.
ARTIKEL 54.
Mogelijkheden waarbij de Raad van Bestuur de waarborgsom kan inhouden zijn:
• handtastelijkheden van spelers, begeleiders, supporters ten opzichte van
scheidsrechters, grensrechters.
• opstellen van een niet-reglementair aangesloten lid.
• opstellen van een geschorste speler
• ontbreken van een afgevaardigde bij de thuisploeg
• verlaten van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter.
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• ieder forfait
Al deze vergrijpen zullen uitmonden in een forfaitscore voor de betrokken ploeg in de
wedstrijd waarin deze feiten gepleegd werden.
Een eerste forfait wordt beboet met het vervallen van de waarborgsom (50 euro), en
ieder volgend forfait met 100 euro.
De eventuele gemaakte onkosten van de
tegenpartij zullen door het KVDV worden vergoed. Wanneer de scheidsrechter niet
tijdig kon verwittigd worden (1 week op voorhand) zal een bijkomende boete van 30
euro opgelegd worden.
Nadat een ploeg een 2de maal forfait geeft, behoudt het bestuur van het KVDV zich het
recht voor om deze ploeg uit te sluiten uit de competitie.

8.Algemeenheden
ARTIKEL 55.
Onmiddellijk na de wedstrijd noteert de scheidsrechter op het scheidsrechtersblad de
vervangingen, de eventuele waarschuwingen (gele kaarten), de eventuele rode kaarten.
Hier mag geen enkel commentaar worden toegevoegd.
Bij de eventuele rode kaarten dient hij enkel de mededeling "verslag volgt" onder de
rubriek opmerkingen aan te brengen. Het scheidsrechtersblad dient na de wedstrijd
door zowel de scheidsrechter als de thuisafgevaardigde als de bezoekende
afgevaardigde te worden ondertekend. De beide afgevaardigden worden verzocht dit
onmiddellijk na de wedstrijd te doen om de scheidsrechter de gelegenheid te geven
eventueel naar een volgende wedstrijd te vertrekken. Een eventuele weigering van één
der afgevaardigden dient door de scheidsrechter onder de rubriek "opmerking" kenbaar
gemaakt te worden. Nadat alle partijen het scheidsrechtersblad ondertekend hebben,
mag geen enkele toevoeging of schrapping meer worden aangebracht. Eventuele
schrappingen voor de wedstrijd dienen door de scheidsrechter te worden geparafeerd.
Feiten die eventueel bedrog aan het licht kunnen brengen worden eveneens bestraft
met een forfait en het vervallen van de waarborgsom. Bij herhaling wordt de betrokken
club uit het verbond geweerd.

ARTIKEL 56.
De organisatie van alle wedstrijden berust bij het bestuur van het K.V.D.V.

ARTIKEL 57.
Het bestuur van het K.V.D.V. maakt ieder jaar naargelang het ingeschreven aantal
clubs de indeling van de reeksen der competitie op en organiseert tevens de
wedstrijden van de bekercampagne.

ARTIKEL 58.
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De deelnemende clubs dienen tijdig de beschikbare data en het aanvangsuur van de
wedstrijden mede te delen, om het bestuur de kans te geven de kalender op te kunnen
maken. Deze kalender wordt jaarlijks tijdens de eerste vergadering van het seizoen
aan alle deelnemende clubs meegedeeld.

ARTIKEL 59.
De puntentelling gebeurt zoals de reglementen van de Koninklijke Belgische
Voetbalbond het voorschrijven. Dit houdt in dat op het einde van de competitie de club
met het meeste aantal punten kampioen wordt en de twee clubs met het minste aantal
punten in iedere reeks afdalen naar een eventuele lagere afdeling. Wanneer echter
één of meerdere clubs een gelijk aantal punten hebben om te stijgen, te dalen of
kampioen te spelen, dan zal een bijkomende testwedstrijd tussen beide clubs beslissen.
Bij gelijke stand na de reglementaire speeltijd in deze testwedstrijd worden 2
verlengingen gespeeld van 10 minuten. Is er dan nog geen winnaar, zullen
strafschoppen beslissen.

ARTIKEL 60.
De thuisclub dient voor de scheidsrechter en de bezoekende club te zorgen voor een
verfrissing tijdens de rust van de wedstrijd en zal deze kosten zelf dragen.
Tevens is de aanwezigheid van een verbandkist (minimaal waterzak of ijs) verplicht.
De scheidsrechter heeft steeds het recht naar deze verbandkist te vragen en de inhoud
na te kijken.

ARTIKEL 61.
De uitslag van elke wedstrijd dient door de scheidsrechter over te worden gemaakt
door middel van het scheidsrechtersblad. De thuisafgevaardigde is ertoe gehouden
deze uitslag ook telefonisch door te geven zo snel mogelijk na de wedstrijd.
Bij herhaalde nalatigheden zal er een boete opgelegd worden tussen 10 en 30 euro.
10 euro voor een eerste boete, 20 voor een tweede en 30 voor alle volgenden.

ARTIKEL 62.
In geval van algemeen forfait van een club of uitsluiting door het bestuur in de eerste
ronde van de competitie komen alle behaalde punten te vervallen. Bij verdwijnen van
een club in de tweede ronde van de competitie zullen al de gespeelde wedstrijden in de
2e ronde en de nog te spelen wedstrijden met forfaitcijfers ten voordele van de
tegenstrever beslecht worden.
Als de heenronde in de desbetreffende afdeling niet volledig is afgewerkt, en de
terugronde reeds begonnen is, vervallen toch alle uitslagen.
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ARTIKEL 63.
Indien er een scheiding moest ontstaan in de schoot van een aangesloten club kan
(kunnen) die nieuwe vereniging(en) onder een andere benaming van start gaan in het
K.V.D.V.

ARTIKEL 64.
De interpretatie van de regels van het huishoudelijke reglement is overgelaten aan het
bestuur die er ten gepaste tijde en indien zij dit nuttig vindt, bevoegd advies over kan
inwinnen bij eender welke instelling. Tegen het bestuur is onder geen enkel beding
rechtspleging mogelijk.

9. BEKERCOMPETITIE
ARTIKEL 65.
Het bestuur van het K.V.D.V. zal elk seizoen een beker inrichten. Het bestuur beslist
autonoom over de vorm van competitie waarin de bekerwedstrijden worden betwist.
Het bestuur zal de deelnemende clubs tijdig in kennis stellen van de competitievorm
waarin de bekerwedstrijden plaatsvinden.

ARTIKEL 66.
Alle bepalingen die in bovenvermeld reglement zijn aangehaald voor wat de
competitiewedstrijden betreft, zijn eveneens van toepassing op de wedstrijden van de
Beker.

ARTIKEL 67.
Wanneer in groepen wordt gespeeld, zal de rangorde in de groepen als volgt bepaald
worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Punten
beste in onderlinge wedstrijd
doelsaldo
gemaakte doelpunten
loting
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Bijlage 1 – Referentielijst straffen
Categorie A (1 wedstrijd geschorst)
A1 speler die de bal met de hand uit doel slaat
A2 keeper die bal met armen/handen speelt buiten zijn strafschopgebied
A3 uitdagende houding, onbetamelijk gedrag, obscene gebaren, beledigingen
tegenover andere speler(s)
Categorie B (2 wedstrijden geschorst)
B1 uitdagende houding, onbetamelijk gedrag, obscene gebaren, aanhoudende kritiek,
beledigen, verbaal geweld tegenover scheidsrechter
B2 weigeren zijn naam op te geven of zijn rugnummer te laten zien bij een
verwittiging (gele kaart)
B3 dreigende houding tegenover speler(s)
B4 duw- en trekfouten op een speler die ‘alleen’ naar doel oprukt
B5 haken (pootje lap) van tegenstreven, overtreding met intentie om de bal te spelen
Categorie C (4 wedstrijden geschorst)
C1 uiten van bedreigingen aan het adres van de scheidsrechter
C2 met slijk, zand of andere substantie gooien naar speler
C3 overtreding zonder de intentie om de bal te spelen
C4 stoutmoedig duwen
C5 natrappen
C6 spelen onder een valse identiteit
Categorie D (6 wedstrijden geschorst – strafcommissie)
D1 vuistslagen, kopstoot, elleboogstoot, karatetrappen, …
D2 vrijwillig vernielen van de uitrusting
D3 vrijwillig vernielingen toebrengen aan materiaal of infrastructuur
D4 vechten
D5 spuwen naar tegenstrever
Categorie E (6 maanden geschorst – strafcommissie)
E1 scheidsrechter verhinderen de wedstrijd verder te zetten
E2 afnemen van gele of rode kaart, schrijfgerief, boekje of fluitje
E3 met zaken werpen in de richting van de scheidsrechter (zonder te raken)
E4 spuwen in de richting van de scheidsrechter (zonder te raken)
E5 slagen of trappen toebrengen met gevolgen
Categorie F (1 jaar geschorst – strafcommissie)
F1 met zaken werpen naar scheidsrechter (en raken)
F2 spuwen naar de scheidsrechter (en raken)
F3 duwen, vastgrijpen, neerleggen van de scheidsrechter
F4 slagen of trappen toebrengen met zware gevolgen
Categorie G (onbepaalde tijd geschorst – strafcommissie)
G1 brutale fysieke aanval op de scheidsrechter (trappen, slaan, kopstoot, …)
G2 scheidsrechter na de wedstrijd volgen of achterna rijden
G3 herhaling van overtredingen uit categorieën E en F
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