PROGRAMMABOEKJE ZAAL
2016 -2017

Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB)
Vlaamse Liga vzw
Comité Wedstrijzaken
G. Vervoortstraat 4
2100 Deurne

Versie: 21/10/2016

INHOUDSOPGAVE

1.1. Comité Wedstrijdzaken
1.1.1

Voorzitter, secretariaat, cel programmatie

3

1.2. Correspondentie
1.2.1.

Programmatie

4

1.2.2.

Verschuiving wedstrijden

4

1.2.3.

Spelerswijzigingen

4

1.2.4.

Wedstrijdformulieren

4

1.2.5.

Aanvraag mand- en shirtreclame

5

1.3. Wedstrijdcontrole
1.3.1.

Forfait

5

1.3.2.

Wedstrijdverschuivingen in onderling akkoord

6

1.3.3.

Herprogrammatie

7

1.3.4.

Afgelasting

7

1.4. Organisatorische aanwijzingen
1.4.1.

Inkomgelden

8

1.4.2.

Spelerskaarten

8

1.4.3.

Vrijkaart

9

1.4.4.

Verrekening huurprijs zaal

9

1.4.5.

Wedstrijdduur

10

1.4.6.

Scorebord

10

1.4.7.

Schotklok

11

1.4.8.

TO en wissels

11

1.4.9.

Wisselspots zaal

11

1.5. Ongelijk en onvoltallig

11

1.6. Clubkleuren

12

1.7. Uitslagencentrale

12

PROGRAMMABOEKJE ZAAL 2016-2017

PAGINA 2 VAN 12

1.1. COMITE WEDSTRIJDZAKEN (CWZ)
1.1.1. VOORZITTER, SECRETARIS, CEL PROGRAMMATIE


Voorzitter:
André DE NIJS
e-mail: andre.de.nijs@korfbal.be
gsm: 0477 51 27 78



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



Cel Programmatie:
Marina LOYENS
e-mail: marina.loyens@korfbal.be
tel.: 014 41 90 05
gsm: 0472 47 19 65
André DE NIJS
e-mail: andre.de.nijs@korfbal.be
gsm: 0477 51 27 78
Gerda MANNAERTS
e-mail: gerda.mannaerts@korfbal.be
gsm: 0486 735342
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1.2.

CORRESPONDENTIE

Mailverkeer betreffende zaalkorfbalcompetitie (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
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
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 verstuurd te worden aan:
Leonard DE BRUYN
e-mail: leonard.debruyn@korfbal.be
tel.: 03 888 51 94
Niet van toepassing bij de jeugd.
1.2.4. WEDSTRIJDFORMULIEREN
ALLE SENIORENREEKSEN:
Leonard DE BRUYN
e-mail: leonard.debruyn@korfbal.be
tel.: 03 888 51 94
ALLE JEUGDREEKSEN:
Johan GYSELINCK
e-mail: johan.gyselinck@korfbal.be
tel: 09 324 80 35
gsm: 0495 37 52 93
Geen briefwisseling verzenden bij de wedstrijdformulieren.

Bij FF niet opkomen : moet het wedstrijdformulier altijd opgestuurd worden.
Gelieve steeds de reden van deze forfait op het formulier te vermelden.
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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 (besluiteninventaris CvW 1998-1999).
WEDSTRIJDFORMULIER CORRECT VERZENDEN:
Verzenden via BRIEF NATIONAAL, genormaliseerde zending. Formulieren dienen in het bezit te zijn
van de aangestelde van CWZ 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.

1.2.5. AANVRAAG MAND-SHIRTRECLAME
Deze moet conform zijn met de opgestelde normen en goedgekeurd worden door CWZ Bij de
aanvraag moet een foto en/of afbeelding bijgevoegd. Aanvragen te verzenden naar het
secretariaat van CWZ magda.huybrechts@korfbal.be in cc bondsbureau@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
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
Een achttal die ten laatste 2 kalenderdagen voor het aanvangsuur van de wedstrijd het CWZ bericht
een vastgestelde wedstrijd niet te kunnen spelen, verliest de wedstrijd met 0-5 en betaalt een
boete van 60K enz. (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
 CWZ
 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).
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1.3.2. 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
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
Voor 1ste klasse senioren en 1ste klasse U19 en U16
- Na ontvangst van de programmatie kunnen wedstrijdverschuivingen aangevraagd worden binnen
een termijn van 3 weken.
- Nadien zullen verschuivingen volgens art. 90-3 in onderling overleg enkel nog toegestaan worden:



enkel nog voor clubs met spelers die deelnemen aan Wereldkampioenschappen en
Europese kampioenschappen.



in geval van heirkracht



en wanneer het Reglement van Wedstrijden het voorziet

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).

Wedstrijdverschuivingen gewestelijken en 2de klasse jeugd:
Vanaf dit seizoen is er geen akkoord meer nodig van CWZ 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 voor of na de effectief
geprogrammeerde datum gespeeld worden.
STEEDS in cc zetten:
andre.de.nijs@korfbal.be
gerda.mannaerts@korfbal.be
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.
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1.3.3. HERPROGRAMMATIE

Indien door technische of organisatorische problemen de wedstrijden dienen hergeprogrammeerd te
worden kan dit aangevraagd worden (mits bijvoeging van officiële bewijstukken):
Marina Loyens
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

1.3.4. AFGELASTING
ste

ste

ste

Top-, Promoleague 1 achttal, res, 1 gew, 1 kl jeugd en -25j :
- principieel nooit afgelast.
- uitzondering: max. 1 dag vooraf afgelast
- beslissing wordt genomen door de wedstrijdcommissaris en voorzitter CWZ na overleg
met regioverantwoordelijken
ste

Hoofdklasse 1-2-3-4: 1 achttal, reserven, 1ste gew en alle lagere gewestelijken
- enkel bij akkoord van beide teams + wedstrijdcommissaris/voorzitter CWZ
de

Jeugd (vanaf 2 klasse)
- enkel bij onderling akkoord + wedstrijdcommissaris/ voorzitter CWZ
- indien geen onderling akkoord: beslissing wedstrijdcommissaris/voorzitter CWZ
Deze afgelastingen worden steeds bekendgemaakt via
- website KBKB
- wedstrijdcommissaris
- bij deze afgelasting geen wedstrijdformulier verzenden

Wedstrijden 2 laatste speeldagen

Teneinde eventuele competitiebeïnvloeding te vermijden, dienen alle wedstrijden van de 1ste achttallen
senioren van de laatste 2 competitiedagen op dezelfde dag gespeeld te worden. Het Comité
Wedstrijdzaken kan hier, op verzoek van een club om dwingende - (bv. leveren van spelers voor
internationale wedstrijden die hetzelfde weekend zouden plaatsvinden), of om organisatorische redenen
(bv. sportzaal niet beschikbaar) van afwijken. Het al dan niet toestaan van een gevraagde wijziging of het
doorvoeren van een afwijkende programmatie kan nooit aanleiding geven tot betwisting en/of protest.
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1.4.

ORGANISATORISCHE AANWIJZING

1.4.1. INKOMGELDEN

o Topleague (A+B+C)
€ 7,50 (65+ € 4,00)
o Promoleague en Hoofdklasse 1 (A+B+C)
€ 5,00 (65+ € 2,50)
o Hoofdklasse 2 en lager (A+B+C)
€ 3,50 (65+ € 2,50)
o B en/of C los van A (Top/Promo/HK 1)
€ 3,50 (65+ € 2,50)
o B en/of C los van A (vanaf HK 2)
€ 2,50 (65+ € 2,50)
o U19 1A + 1B
€ 5,00 (65+ € 2,50)
o Combitickets
hoogste ticket + halve prijs laagste ticket
o Overige jeugd en Gewestelijken:
€ 2,50 (65+ € 2,50)
o Toegang gratis tot en met 18 jaar
Deze prijzen zijn vastgelegde prijzen die door alle clubs moeten gevraagd worden,
met uitzondering van die clubs die wegens gemeentelijke reglementeringen geen
toegangsgelden mogen vragen.
Deze tarieven zijn niet van toepassing voor kruisfinales, finales en beslissingswedstrijden
1.4.2. SPELERSKAART
De spelerskaart is strikt persoonlijk en verleent ENKEL toegang tot de WEDSTRIJD van het achttal
waarin de speler/speelster/coach/ ploegafgevaardigde actief deelneemt.
De clubs moeten de gegevens op de spelerskaarten nauwkeurig invullen (naam, club, achttal).
Niet ingevulde en niet afgestempelde spelerskaarten zijn ongeldig en dienen aan de inkomcontrole
ingehouden te worden.
Hebben steeds toegang tot de sportzalen:




dragers van een officiële perskaart
leden van het B.O.I.C. en het Sport Vlaanderen
leden van de gemeentelijke en/of stedelijke sportraad, waar de instelling is gevestigd.

De clubs krijgen de beschikking over volgend aantal spelerskaarten :
- eerste achttal en reserveachttal:
- eerste gewestelijk achttal:
- extra gewestelijk achttal:
- U12, K4 U12, U14, K4 U14, U16, U19:
De clubs worden verzocht de spelerskaarten
en verantwoordelijken.

16 + 16
12
10
2 per achttal
alleen uit te reiken aan effectieve spelers, speelsters

Verloren spelerskaarten worden niet vervangen; beschadigde spelerskaarten kunnen ingeruild
worden op het bondssecretariaat.
U12, K4 U12, U14, K4 U14, U16 en U19 hebben gratis toegang tot de sportzalen.
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1.4.3. VRIJKAART
Personen die een door de federatie ter beschikking gestelde vrijkaart kunnen tonen, hebben vrije
toegang tot alle reguliere competitiewedstrijden ingericht door de KBKB. Dit geldt niet voor
kruisfinales, finale- en beslissingswedstrijden.

1.4.4. VERREKENING HUURPRIJS VAN DE ZAAL
Elke club is verantwoordelijk voor de betaling der huurkosten van de ter beschikking gestelde zaal.
Clubs, welke bij hun thuiswedstrijden een andere club als thuisploeg geprogrammeerd krijgen,
dienen de huurkosten van deze wedstrijd over te maken aan het “Bondssecretariaat – Comité
Wedstrijdzaken”. De verrekening van de huurkosten gebeurt via de trimesterstaat KBKB.
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1.4.5. WEDSTRIJDDUUR

ZAAL

SENIOREN

JEUGD

WEDSTRIJDDUUR

SCHOTKLOK

REAL PLAY TIME

Top + promoleague

2x25 min - 10 min rust

JA

JA

Hoofdklasse 1

2x25 min - 10 min rust

JA

JA

Andere eerste ploegen

2x30 min - 10 min rust

Reserven Top + Promo +
Hoofdklasse 1

2x25 min - 10 min rust

JA

JA

Andere senioren

2x25 min - 5 min rust

U19 1ste klasse A + B

2x25 min - 10 min rust

JA

JA

U19 1ste klasse C en 2de
klasse

2x25 min - 5 min rust

U16 1ste klasse A

2x25 min - 10 min rust

JA

JA

U16 GP en 2de klasse

2X25 min – 5 min rust

U14 1ste klasse

2X25 min – 5 min rust

U14 2de klasse

2x25 min - 5 min rust

U14 K4

4x10 min – 5 min rust

U12 1ste klasse

2x20 min - 5 min rust

U12 2de klasse

2x (2X10 min) - 5 min
rust

U12 K4

2x(2X10) min – 5 min
rust
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1.4.6. SCOREBORD
Er moet een scorebord voorzien zijn waarop de stand van de wedstrijd wordt bijgehouden door de
thuisclub. Dit geldt voor alle wedstrijden van de hoogste klasse senioren, 1ste klasse jeugd en
finalewedstrijden.

1.4.7. SCHOTKLOK
Is verplicht voor Top-Promo 1ste en reserveploeg, Hoofdklasse 1 en reserveploeg, U19 1 ste klasse A en
B, U16 1ste klasse A.

1.4.8. TIME OUT EN WISSELS
Deze verplichting geldt enkel voor de wedstrijden van de hoogste reeks (alle achttallen), 1 ste klasse
jeugdreeksen en finalewedstrijden.
Het is de coach die het rode bord met witte "T" bij aanvraag van een time-out toont, en het groene
bord met witte horizontale tegengestelde pijlen bij aankondiging van een spelersvervanging.

Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach zich
tijdig tot de tijdopnemer/teller.
De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg, bevestigt dit meteen na het
geluidssignaal door het desbetreffende overeengekomen teken te maken naar de scheidsrechter
door de in art. 85-9 voorziene bordjes te tonen. Deze verplichting geldt enkel voor de wedstrijden
van de hoogste reeks (alle achttallen), 1ste klasse jeugdreeksen en finalewedstrijden.
Ieder team zorgt voor zijn eigen borden, dewelke kunnen aangekocht worden bij de KBKB.

1.4.9. WISSELSPOTS ZAAL

Is verplicht voor elke vereniging die deelneemt aan de Topleague, Promoleague, Hoofdklasse 1, U19
1A-1B en U16 1A en dient deze aan te kopen bij de KBKB.
Andere verenigingen zijn vrij deze te bestellen.
Bestellingen te plaatsen bij andre.mertens@korfbal.be

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.
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1.6. CLUBKLEUREN
Wordt, ter beoordeling door de scheidsrechter, hetzelfde of bijna hetzelfde clubkostuum gedragen
door de achttallen welke tegen elkaar spelen, dan dient het bezoekende achttal in een ander
clubkostuum aan te treden duidelijk verschillend van het ontvangende achttal.

1.7. UITSLAGENCENTRALE
1/ Voor alle eerste ploegen - service per SMS
Elke club
 bezorgt aan het wedstrijdsecretariaat: magda.huybrechts@korfbal.be en aan de
webmaster een lijst met GSM nummers / naam van personen die de uitslag ‘moeten’
doorzenden.
 zal deze mensen briefen.
 moet de uitslag als volgt doorgeven 7-10 door te sms’en naar het nummer 0472 83 05 15 en
dit ten laatste 45 minuten na het beëindigen van wedstrijd.
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
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.

2/ 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 blok.
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