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1.1. COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN
1.1.1. VOORZITTER, SECRETARIS, CEL PROGRAMMATIE


Voorzitter:
André DE NIJS, Oude Bosuilbaan 3, 2100 Deurne
e-mail: andre.de.nijs@korfbal.be
gsm: 0477 51 27 78



Secretariaat:
Magda HUYBRECHTS, Poverstraat 16, 3150 Haacht
e-mail: magda.huybrechts@korfbal.be
tel./fax: 016 60 87 50



Cel Programmatie:
Marina LOYENS, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
André DE NIJS, Oude Bosuilbaan 3, 2100 Deurne
e-mail: andre.de.nijs@korfbal.be
gsm: 0477 51 27 78
Gerda MANNAERTS, De Borrekensstraat 100, 2100 Deurne
e-mail: gerda.mannaerts@korfbal.be
gsm: 0486 735342
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1.2.

CORRESPONDENTIE

Briefwisseling betreffende veldkorfbalcompetitie (uitgezonderd spelerswijzigingen, forfait op
voorhand en verschuiven wedstrijden) dient aan het secretariaat gericht te worden
(magda.huybrechts@korfbal.be).
1.2.1. PROGRAMMATIE
Marina LOYENS, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be,gerda.mannaerts@korfbal.be
1.2.2. VERSCHUIVING WEDSTRIJDEN
Marina LOYENS, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be,gerda.mannaerts@korfbal.be
1.2.3. SPELERSWIJZIGINGEN
ALLE spelerswijzigingen dienen (in dubbel indien bij postverzending) verstuurd te worden aan:
Leonard DE BRUYN, E. Vanderveldestraat 13, 2850 Boom
e-mail: leonard.debruyn@korfbal.be
tel.: 03 888 51 94
Niet van toepassing bij de jeugd.
1.2.4. WEDSTRIJDFORMULIEREN
1.2.4.1.

Competitie

ALLE SENIORENREEKSEN:
Leonard DE BRUYN, E Vanderveldestraat 13, 2850 Boom
e-mail: leonard.debruyn@korfbal.be
tel.: 03 888 51 94
ALLE JEUGDREEKSEN:
Johan GYSELINCK, Vredestraat 84 A, 9050 Gentbrugge
e-mail: johan.gyselinck@korfbal.be
tel: 09 324 80 35
gsm: 0495 37 52 93
Geen briefwisseling verzenden bij de wedstrijdformulieren.
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Bij FF niet opkomen : moet het wedstrijdformulier altijd opgestuurd worden.
Gelieve steeds de reden van deze forfait op het formulier te vermelden.
Bij FF op voorhand : moet er door de thuisploeg geen wedstrijdformulier opgestuurd worden.
Bij algehele afgelasting en bij afgelasting door de wedstrijdcommissaris moeten er geen
wedstrijdformulieren verzonden worden.
WEDSTRIJDFORMULIER CORRECT VERZENDEN:
Verzenden via BRIEF NATIONAAL, genormaliseerde zending. Formulieren dienen in het bezit te zijn
van de aangestelde van CvW uiterlijk de derde werkdag na afloop van de wedstrijd. De
afstempeldatum (1ste of 2de werkdag na de wedstrijd) telt. Er volgt geen boete indien Bpost
laattijdig bestelt.

1.2.4.2.

Beker senioren

Leonard DE BRUYN, E Vanderveldestraat 13, 2850 Boom
e-mail: leonard.debruyn@korfbal.be
tel.: 03 888 51 94

1.2.4.3.

Jeugdbekers

Aan de inrichtende clubs:
U10 : Voorwaarts
U12 : Borgerhout/GW
U14 : Temse
U16 : Sikopi
U19 : Spartacus

1.2.5. AANVRAAG MAND-SHIRTRECLAME
Deze moet conform zijn met de opgestelde normen en goedgekeurd worden door CvW. Bij de
aanvraag moet een foto en/of afbeelding bijgevoegd. Aanvragen te verzenden naar het
secretariaat van CvW magda.huybrechts@korfbal.be.

1.3.

WEDSTRIJDCONTROLE

1.3.1. FORFAIT
A. Forfait op voorhand met reden:
Telefonisch melden en bevestigen met e-mail aan:
Marina LOYENS, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be; gerda.mannaerts@korfbal.be
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Een club , die meer dan twee kalenderdagen vóór het aanvangsuur van de wedstrijd het Comité
voor Wedstrijdzaken bericht een vastgestelde wedstrijd niet te kunnen spelen, verliest de wedstrijd
met 0 - 5 en betaalt een boete van 60 k en de voor het inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten.
Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is (zie art 97-1).
B.Forfait niet opkomen:
Forfaits gegeven minder dan 2 kalenderdagen voor aanvang van de wedstrijd:
De clubverantwoordelijke dient persoonlijk te zorgen voor :
 het verwittigen van de tegenpartij
 het verwittigen van het centraal scheidsrechterscomité van het niet opkomen
(tel.: Van Staey Joseph 0496 54 35 78)
Een achttal dat zonder bericht, in vorig artikel bedoeld, niet opkomt, verliest de wedstrijd met 0 5, betaalt een boete van 100 k, de voor het inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten en de
scheidsrechtersonkosten (art 98-1).

1.3.2. WIJZIGINGEN AAN GEPROGRAMEERDE WEDSTRIJDEN
Eerste achttallen hoogste reeks + U19 + U16 titelpolen 1ste klasse

-

CvW zal 6 weken voor aanvang van desbetreffende competitie of deelcompetitie, de
programmatie aan de clubs bezorgen (senioren).
Clubs kunnen, binnen de 3 weken, verschuivingen voor hun 1ste achttallen aanvragen.
Nadien zullen verschuivingen volgens art. 90-3 in onderling overleg
 enkel nog voor clubs met spelers die deelnemen aan Wereldkampioenschappen en
Europese kampioenschappen.


in geval van heirkracht

toegestaan worden.

1.3.3. WEDSTRIJDVERSCHUIVINGEN IN ONDERLING AKKOORD
Kunnen alleen aanvaard worden indien de beide clubs hun toestemming doorsturen 5
kalenderdagen vóór de aanvang van de wedstrijd het daartoe bestemde formulier verzenden aan:
Marina Loyens, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be, gerda.mannaerts@korfbal.be

Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord U19 + U16 1ste klasse (aanpassing):
- Om praktische redenen – nationale jeugdcompetitie – is het voor de U19 en U16 1ste klasse
(veld en zaal) niet mogelijk om een volledig wedstrijdprogramma 6 weken op voorhand te
bezorgen.
- Nadien zullen verschuivingen volgens art. 90-3 in onderling overleg enkel nog toegestaan worden:
 bij heirkracht
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- Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord (Art. 90-3 Reglement van Wedstrijden)
aanvragen blijft mogelijk doch zal door het Comité voor Wedstrijdzaken zeer kritisch
bekeken worden.
Toelichting: aanvragen tot verdagen van wedstrijden, ingediend volgens de bepalingen van art. 9O
R/W kunnen slechts worden ingewilligd indien zij door gegronde redenen worden gestaafd, en voor
zover het normaal verloop van de kampioenschappen er niet door wordt geschaad (zitting
sportcomité 7.9.48).
Opgelet: enkel de nieuwe formulieren 2016 – 2017 die u werden bezorgd via de BM’s en te
downloaden via de website via de rubrieken (federatie – documenten - formulieren) zijn vanaf
heden te gebruiken.
Wedstrijdverschuivingen gewestelijken en 2de klasse jeugd:
Er is geen akkoord meer nodig van CvW om in onderling akkoord een wedstrijd te verschuiven. U
vult samen met de tegenpartij het formulier voor wedstrijdverschuivingen in en enkel het
exemplaar, ingevuld door beide partijen wordt doorgemaild naar Marina Loyens
(marina.loyens@korfbal.be). De wedstrijd moet wel binnen de 14 dagen na de effectief
geprogrammeerde datum gespeeld worden.

STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be, gerda.mannaerts@korfbal.be
1.3.4. HERPROGRAMMATIE

Indien door technische of organisatorische problemen de wedstrijden dienen hergeprogrammeerd te
worden kan dit aangevraagd worden (mits bijvoeging van officiële bewijstukken):
Marina Loyens, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
STEEDS in cc zetten andre.de.nijs@korfbal.be, gerda.mannaerts@korfbal.be

1.3.5. AUTOMATISCHE HERPROGRAMMATIE NA AFGELASTING

Jeugd 1e klasse:
Als een wedstrijd wegens weersomstandigheden of slechte staat van het veld wordt afgelast, wordt
de wedstrijd automatisch hergeprogrammeerd naar de eerstvolgende zaterdag/zondag. Met de vele
zaterdagwedstrijden in deze reeksen kan dit soms problemen geven en daarom kunnen de clubs
eventueel onderling afspreken om de wedstrijd op een midweekavond voorafgaand aan het
weekend te spelen.
Clubs kunnen eventueel bij een afgelasting onmiddellijk na de wedstrijd onderling een afspraak
maken over een andere datum, maar deze moet in ieder geval vóór de datum van de automatische
herprogrammering vallen.
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OPMERKING
Het Comité voor Wedstrijdzaken kan steeds beslissingen nemen afwijkend van deze bepalingen,
indien dit nodig is voor het goede verloop van de competitie (Vb. meerdere blokken volledig afgelast,
velden onbeschikbaar van sommige verenigingen, enz.).

1.4.
-

ONBESPEELBAARHEID DER TERREINEN

Algemene afgelasting gebeurt door beslissing van het Comité voor Wedstrijdzaken (voorzitter
CvW en wedstrijdcommissaris) en wordt gemeld via de website KBKB.
Plaatselijke afgelasting: zie nota in e-leidraad of de diverse nota’s bestuurlijke mededelingen.

1.5. ONGELIJK EN ONVOLTALLIG SPELEN 2de KLASSE
Ongelijk spelen meisjes/jongens
Vakje aankruisen op het wedstrijdformulier of men ongelijk speelt met onderling akkoord of men
dispensatie heeft van het comité voor jeugdkorfbal. Tevens vermelden bv 3meisjes/5 jongens.
HANDTEKENING NIET VERGETEN
Onvoltallig spelen (1 ploeg of beide hebben minder dan acht spelers)
Dit hoeft niet meer op het wedstrijdformulier aangeduid te worden.
LET WEL OP MEN IS VERPLICHT OM AAN TE VULLEN OF AANVULLING TE AANVAARDEN.

1.6. UITSLAGENCENTRALE
Elke club moet het volgende bezorgen aan:
wedstrijdsecretariaat: magda.huybrechts@korfbal.be
webmaster: webmaster@korfbal.be







Een lijst met GSM nummers / naam van personen die de uitslag ‘moeten’ doorzenden.
Deze mensen briefen.
De uitslag als volgt doorgeven 7-10 door te sms’en naar het nummer 0472 83 05 15 liefst zo
snel mogelijk na het einde van de wedstrijd en vóór 17.45 u.
Enkel de thuisploeg moet de uitslag verzenden.
Mocht u nog vragen hebben kan je deze richten aan de webmaster.
Niet, te laat of onjuist mededelen wordt beboet met €50,00 per wedstrijd.

Voor alle eerste ploegen - service per SMS
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U verzendt de uitslag van de wedstrijd van de eerste ploeg per SMS.
Deze uitslag wordt direct verwerkt in de uitslagencentrale. (website)
U ontvangt een bevestiging van verwerking. (per SMS)
Wanneer ALLE uitslagen van dezelfde reeks binnen zijn, ontvangt U eveneens per SMS een overzicht
van de gespeelde wedstrijden.
De verwerkte uitslagen (door ons) worden automatisch door verzonden naar bv pers e.d.

BELANGRIJK: wij vragen uitdrukkelijk op zondagavond de uitslagen van de eerste ploegen TIJDIG EN
ZO VLUG MOGELIJK te sms’en, dit om de pers alle uitslagen te kunnen bezorgen.
Voor alle andere uitslagen
De ontvangende club is verplicht de uitslagen van alle andere competitiewedstrijden mede te delen
vóór 9u00 van de daaropvolgende werkdag via de inputprocedure met de login van de club op de
website http://www.korfbal.be (met inloggegevens).
Niet, te laat of onjuist mededelen wordt beboet met € 50 per wedstrijd.

BEKERCOMPETITIES
UITSLAGEN BEKERWEDSTRIJDEN SENIOREN:
De uitslagen van de wedstrijden van de Beker van België dienen gemeld te worden op het nummer
van de uitslagencentrale: op de dag van de wedstrijd en uiterlijk tot 22.30 u via SMS naar de
uitslagencentrale 0472 830 515. Voor niet sms’en, te laat sms’en of foutieve uitslagen doorgeven
gelden dezelfde sancties zoals bij de competitie.
UITSLAGEN JEUGDBEKERWEDSTRIJDEN:
De uitslagen dienen ingegeven te worden via de uitslagencentrale op de KBKB site.
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