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BIJGESLOTEN KAN U DE VOLGENDE BIJLAGEN TERUGVINDEN
VANWEGE HET COMITE WEDSTRIJDZAKEN
- Klassement eindronde veldcompetitie (versie 9/4/2017)
- Uitslagen 22-26 maart, 29 maart-2 april en 5-9 april 2017
- Programmaboekje eindronde veld 2016-2017
- Reeksindelingen zaal 2017-2018
VANWEGE HET COMITE JEUGDKORFBAL
- Wedstrijdschema Interregio tornooi 1 mei 2017
VANWEGE HET BONDSBUREAU
- Ledenstatistiek per 31 maart 2017

RAAD VAN BESTUUR
01. Reclame
Toelating wordt verleend aan:
Scheidsrechters Thierry van Goidsenhoven en Eddy Mertens:
Shirt: Transport Roadrunner
Container Transport
0485/64.93.01
02. Verslag van de vergadering van 21 maart 2017
NOTULIST

David Van den Bosch (Secretaris-generaal)

VOORZITTER

Danielle Ruts

AANWEZIG

Jan Andries, André De Nijs, Eric Duchesne, Alex Elewaut, Danny
Fonteyne, Patrick Chalmet, Johan Schildermans, Yves Daelmans

VERONTSCHULDIGD

André Mertens

AFWEZIG

Eddy Versele

1. Opening en mededelingen:
Afgelopen weekend was de nieuwe branding te zien in Herentals tijdens de kruisfinales. Het was
een geslaagd weekend. Uiteraard waren er puntjes voor verbetering. Zo was de zaal bijvoorbeeld
heel warm. De toestand van de tribunes na de wedstrijden was jammer genoeg een schande. Er
waren zitjes beschadigd en de supporters lieten veel afval achter.
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2. Vertegenwoordigingen:
➢ Jaarlijkse Algemene Vergadering KBKB 11 maart 2017 te Aalst: D. Ruts, E. Versele, J. Andries,
A. Elewaut, Y. Daelmans, A. De Nijs, P. Chalmet, J. Schildermans, A. Mertens, D. Fonteyne, D.
Van den Bosch
➢ Halve Finale U19 17 maart 2017 te Herentals: D. Ruts, E. Versele, Y. Daelmans, A. De Nijs, J.
Schildermans, A. Mertens
➢ Halve Finale Jeugd 18 maart 2017 te Herentals: D. Ruts, E. Versele, Y. Daelmans, A. De Nijs, P.
Chalmet, J. Schildermans, A. Mertens
➢ Halve Finale NDN Topkorfballeague 18 maart 2017 te Herentals: D. Ruts, E. Versele, J. Andries,
A. Elewaut, E. Duchesne, Y. Daelmans, A. De Nijs, P. Chalmet, J. Schildermans, A. Mertens, D.
Fonteyne, D. Van den Bosch
➢ Runner Up HK3-2 / KH2-1 19 maart 2017 te Herentals: D. Ruts, E. Versele, Y. Daelmans, A. De
Nijs, P. Chalmet, A. Mertens
3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag en het beknopte verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 maart
2017 wordt goedgekeurd na aanpassing aan de ontvangen bemerkingen.
4. Comités:
➢ Notulen Comité Wedstrijdzaken 9 februari 2017.
➢ Notulen Comité Opleidingen Scheidsrechters 23 februari 2017.
➢ Notulen Comité Ethisch Verantwoord Sporten 10 maart 2017.
➢ Notulen Antwerpen 1 Regiowerking 14 maart 2017.
➢ Notulen Regionaal Comité Oost- & West-Vlaanderen 14 maart 2017.
5. Directies:
Algemeen:
Evaluatie JAV
Het item over de reglementswijziging betreffende het verschuiven van wedstrijden werd
uiteindelijk niet gestemd. Comité Wedstrijdzaken heeft reeds samengezeten om te praten
over dit onderwerp. Voorlopig ligt het voorstel op tafel om een BAV te organiseren op eind
mei. Dan zouden de voorbereidende documenten ten laatste verstuurd moeten worden op 14
april.
Goed Bestuur
D. Van den Bosch heeft de Raad van Bestuur na de JAV reeds op de hoogte gebracht over de
verschillen in harde en zachte indicatoren. De harde indicatoren worden gescoord met “Ja” of
“Neen”. De zachte indicatoren krijgen een score van 0 tot en met 4. Deze indicatoren zijn in
fases onderverdeeld. De bedoeling is dat de federatie vier van deze indicatoren uitkiest om in
de komende beleidsperiode te ontwikkelen richting 2020. De Raad van Bestuur beslist om in te
zetten op volgende zachte indicatoren:
1. De organisatie rapporteert over omgaan met de code goede bestuur in Vlaamse
sportfederaties.
2. De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en competente Raad van Bestuur.
3. De organisatie heeft een gedragscode.
4. De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures.
Bedoeling is dat het engagement over deze 4 zachte indicatoren in een
samenwerkingsovereenkomst wordt gegoten met Sport Vlaanderen. D. Van den Bosch heeft
hierover op 4 april een gesprek met onze dossierbeheerder.
Toekomstvisie Sport Vlaanderen Herentals
Het Sport Vlaanderen Centrum in Herentals heeft te kennen gegeven een structurele
overeenkomst te willen sluiten met KBKB. Zij kaderen die binnen een uitgebreide
samenwerking rond de finales, sportkampen en het nationale team. Y. Daelmans en J.
Schildermans bekijken dit samen met de verantwoordelijken van het centrum.
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Directie Intern Beheer:
Twee achttallen in dezelfde reeks
In het voorstel dat nu voorligt, gebeurt het afblokken van met twee ploegen in dezelfde reeks
te spelen na de Nationale Jeugdcompetitiedagen. De mogelijke 2 de ploeg gaat dan naar de 17de
plaats. De Raad van Bestuur besluit over het agenderen van dit punt op een extra Algemene
Vergadering. De voorsteltekst zal met nota’s en motivaties naar de clubs gestuurd worden.
Directie Promotie & Recreatie:
Korfbalclub Limburg
Er is een mail binnengekomen op het bondsbureau van een Nederlandse trainer uit Lommel.
Hij heeft interesse in het opstarten van een club in zijn regio. De Raad van Bestuur
verwelkomt dit voorstel enthousiast. P. Chalmet gaat deze persoon uitnodigen op de
zaalfinales om zo een eerste bespreking te hebben.
Directie Interne & Externe Communicatie:
Impact zaalfinales
Y. Daelmans brengt een presentatie over de impact van de kruisfinales op het internet. De
kruisfinales waren een succes op de sociale media. Ook Sporza was bijzonder tevreden. Er
waren 3.000 kijkers op de livestream. Dat is dubbel zo veel als vorig jaar. Ook het online
artikel werd 5.000 keer bekeken. Zij maken ook zelf promotie voor de uitzending van finales
via de website.
Directie Jeugd:
Euregio 2017
Er was geen duidelijkheid over de afspraken wie het organiseert in de toekomst. Er is besloten
om een beurtrol in te lassen tussen België, Nederland en Duitsland voor de organisatie. In 2017
zal het doorgaan in Eindhoven (Nederland). De organisatie moet verplicht doorgaan op
kunstgras en er moeten minstens 4 terreinen beschikbaar zijn.
Directie Evenementen en Logistiek:
Locatie Europacup 2019
De Raad van Bestuur zou de organisatie van de Europacup 2019 graag koppelen aan het
ontwikkelen van een regio die momenteel ‘korfbalarm’ is. In de voorbereiding daar naartoe
kan de federatie dan een project rond Korfbal@School opzetten. Er dient een kosten- en
batenanalyse opgemaakt te worden voor deze locatie.
6. Data vergaderingen:
2017:
21 maart – 4 april – 18 april – 2 mei – 16 mei – 30 mei – 13 juni – 27 juni – 8 augustus – 22
augustus – 5 september – 19 september – 3 oktober – 17 oktober – 7 november – 21
november – 5 december – 19 december

WISSELSPELERS
De Raad van Bestuur van de KBKB heeft recent een beslissing genomen op het niveau van de spelregels die
een impact heeft voor clubs, jeugdtrainers en jeugdspelers.
Clubs zullen namelijk vanaf het afsluiten van de zaalcompetitie, dus vanaf de start van de 2de ronde veld en
vanaf de eerstkomende bekerwedstrijden in het veld, in de mogelijkheid zijn om maximaal 8 wisselspelers
te hebben bij alle wedstrijden, zowel senioren als jeugd van alle jeugdcategorieën.
De Raad van Bestuur hoopt hiermee spelgelegenheid te creëren in alle categorieën.
Hieronder het relevante uittreksel van de reglementen.
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PRAKTISCHE UITVOERING WISSELSPELERS
De Raad van Bestuur besliste, op basis van art. 2 Reglement van Wedstrijden om de toegelaten
keuze als volgt in te vullen:
Optie A – terugkeren van speler
❖ Het aantal wisselspelers (reserven) kan maximaal 8 bedragen.
❖ Bij alle wedstrijden, zowel senioren als jeugd van alle jeugdcategorieën.
❖ Veld en zaal.
De Raad van Bestuur vaardigt eveneens volgende praktische regeling uit:
❖ Voor aanvang van de wedstrijd worden op het wedstrijdformulier de namen van alle
spelers en alle wisselspelers die op de bank zullen zitten, op dat moment aanwezig
of niet, genoteerd.
❖ De scheidsrechter controleert de licenties van de aanwezige spelers en
wisselspelers.
❖ Na licentiecontrole is het niet meer mogelijk spelers of wisselspelers op het
wedstrijdformulier toe te voegen.
❖ De wedstrijd vangt aan met 8 spelers en de aanwezige wisselspelers.
❖ Indien een wedstrijd met minder dan acht spelers aanvangt wordt het inbrengen van
spelers als wissel beschouwd.
❖ Opgegeven wisselspelers kunnen, na aanvang van de wedstrijd, nog steeds op de
bank plaatsnemen. Licentie wordt dan gecontroleerd (persoon moet zich spontaan
met licentie aanbieden) tijdens de rust of na de wedstrijd.
❖ Een wisselspeler moet vooraleer hij in het spel ingebracht kan worden op de bank
plaatsnemen. Inbrengen kan slechts tijdens de eerstvolgende spelonderbreking.
❖ Een persoon, geschorst in een andere hoedanigheid dan als speler, kan als
wisselspeler op de bank plaatnemen mits zij/hij:
✓ de wedstrijd aanvangt
✓ de periode dat zij/hij op de bank zit zich niet in het spelgebeuren inmengt
noch coacht.
❖ Na licentiecontrole wordt het vervangen van een op het wedstrijdformulier
opgegeven speler door een wisselspeler als vervanging beschouwd.

DISCIPLINAIR COMITE
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris), de heer Nauwelaerts Bart (lid), de heer Jeroen van de Brul (lid), de heer Verleene
Andre (lid) en mevrouw De Laet Carina (lid) behandelde op 4 april 2017 volgend dossier en deed hierin
een voorstel tot minnelijke schikking, het voorstel werd aanvaard.
Wedstrijd: 2016-2017 V16 0429 U16-1EGP Hoboken /Mercurius – Joki van 1 april 2017
Betrokkene: Hof Wesley (54240)
Scheidsrechter: Baetens Erik
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens herhaaldelijke inmengingen bij de wedstrijdleiding.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Wesley Hof geschorst als
coach of assistent coach voor een (1) wedstrijdblok effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk.
Tevens wordt aan de verenigingen Hoboken/Mercurius, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement,
een bedrag van 13K ten laste gelegd. Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Wesley Hof effectief
geschorst als coach of assistent coach voor de wedstrijdblok V18 normaal voorzien op 21/22/23 april 2017
en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als coach of assistent coach tot 4 april 2018.

Bestuurlijke Mededelingen 5

53

Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris), de heer Nauwelaerts Bart (lid), de heer Jeroen van de Brul (lid), de heer Verleene
Andre (lid) en mevrouw De Laet Carina (lid) behandelde op 4 april 2017 volgend dossier en deed hierin
een voorstel tot minnelijke schikking, het voorstel werd aanvaard.
Wedstrijd: 2016-2017 V16 0421 U16-1A Vobako – AKC/Luma van 1 april 2017
Betrokkene: Huppertz Kenny (34655)
Scheidsrechter: de Wit Ludo
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens aanhoudende commentaar op scheidsrechterlijke beslissingen.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Huppertz Kenny geschorst
als coach of assistent coach voor een (1) wedstrijdblok effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk.
Tevens wordt aan de verenigingen AKC/Luma, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een
bedrag van 13K ten laste gelegd. Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Huppertz Kenny
effectief geschorst als coach of assistent coach voor de wedstrijdblok V18 normaal voorzien op 21/22/23
april 2017 en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als coach of assistent coach tot 4 april 2018.
Luc Danssaert
Secretaris Disciplinair Comité
Gele Kaarten
Wegens het getoond krijgen van twee of meer gele kaarten binnen een periode van 12 maanden, worden
volgende betrokkene geschorst:
Als coach voor alle wedstrijden van blok V18 van het seizoen 2016-2017 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 21-22-23 april 2017).
➢ Cleyman Bart (Scaldis)
Als coach voor alle wedstrijden van blok V20 van het seizoen 2016-2017 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 5-6-7 mei 2017).
➢ Dockx Philip (Borgerhout/GW)
➢ Bellemans Patrick (Appels)
Als speler voor alle wedstrijden van blok V20 van het seizoen 2016-2017 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 5-6-7 mei 2017).
➢ Desmet Mitchell (Catba)

COMITE TOPKORFBAL
Selectie Nationale U19 KWC Leeuwaarden (14-16 april 2017).
Dames
Taïssa Vervoort
Hanne Van den Abeele
Pirquin Tine
Amber Engels
Siele Jochems
Riet Duytschaever
Floor De Cuyper
Famke Wuyts

Meeuwen
Floriant
Boeckenberg
Putse
Kwik
Boeckenberg
KCBJ
Kwik

Heren
Axel Van Genechten
Niels Delbeke
Jarre De Ley
Kyle T'Jollijn
Arne Van Damme
Thomas Thijs
Jonas Vandennieuwenhuysen
Wouter Engels

Bondscoach U19 : Kevin De Waele
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Floriant
AKC/Luma
Kwik
Floriant
Boeckenberg
Boeckenberg
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COMITE BEROEPEN
Het Comité Beroepen onder voorzitterschap van de heer Jan De Nef en verder de dames Wendy Maerievoet
en Marlies Van der Sande en de heren Jean-Claude Ghillebert en Florent Van Cleemput
Secretaris Wim Maerievoet
behandelde op donderdag 23 maart 2017 het hoger beroep van K. Boeckenberg K.C. tegen de beslissing van
het Comité Wedstrijdzaken, om een forfaitscore toe te kennen in het voordeel van Putse K.C. voor de
wedstrijd Z07 5000 U14 van zaterdag 7 januari 2017.
Na gehoord te hebben :
➢ de heer Dirk Poschet (behoorlijk afgevaardigde Boeckenberg)
➢ de heer Kris Geeraerts (behoorlijk afgevaardigde Putse)
Tevens was de heer André De Nijs aanwezig namens het Comité Wedstrijden.
1.

Ontvankelijkheid van het beroep: Boeckenberg tekent beroep aan “tegen de forfait uitgesproken
door het Comité Wedstrijdzaken haar meegedeeld per email op 27 februari 2017 via boetelijst B4”.
Uit het dossier blijkt dat beslissing van het Comité Wedstrijdzaken per mail van 18 februari 2017 aan
Boeckenberg werd meegedeeld.
Comité Beroepen stelt vast dat niet alleen tegen de verkeerde beslissing (waar een boete werd
opgelegd) maar ook buiten termijn werd ingediend. Het beroep werd immers pas op 4 maart 2017
ingediend buiten de termijn 10 dagen.

2. Ten gronde: het Comité Beroepen vindt het aangewezen dat het bevoegde comité de procedure in
verband met afgelastingen duidelijker zou regelen.
Het Comité Beroepen wijst het hoger beroep af als onontvankelijk en bevestigt de beslissing van Comité
Wedstrijdzaken.
De kosten van het geding vallen ten laste van Boeckenberg.
Wim Maerievoet
Secretaris

AFFILIATIES

CLUB

LIDNR AFFILDATUM

FAMILIENAAM en VOORNAAM

A.K.C./LUMA
BORNEM

68528
68534
68517
53016
68516
68527
68512
68524
68520
68519
68518
68521

VAN DEN BRANDE MATZ
DE BRUYN MATS
GEVAERT FENNE
MORTIER LAURA
LOBBESTAEL MATS
VERSTRAETE SVERRE
VAN NOTEN LOUIS
RONANO FABIO
DE VOEGHT EVA
DORU EMILIE
LIEKENS EMMA
WILLEMSENS NAND

FLORIANT MERELB

HOEVENEN
HOVE
JOKI ITEGEM

11.04.2017
11.04.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
04.04.2017
24.03.2017
04.04.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017

L
L
L
L
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KWIK
RKC RETIE
SCALDIS
SIKOPI
SPARTACUS/NDN
TECHNICO TURNH.
TEMSE
VOBAKO
VOORWAARTS

51798
68515
68514
68531
68523
68532
68526
68513
68522
68533
68530
68529
68525

05.04.2017
28.03.2017
28.03.2017
07.04.2017
04.04.2017
08.04.2017
04.04.2017
27.03.2017
28.03.2017
01.04.2017
11.04.2017
11.04.2017
04.04.2017

L GYSEMANS KATHLEEN
L GOVAERTS MATHIJS
GOVAERTS LIENE
L BILLIAU SARI
L HUNDE SARONE
APERS CASPER
FAVETTE JEAN
MOESKOPS CATO
L BAERT JORIS
REIJNDERS KRISTIEN
L VAN OLMEN MARTHE
VAN LOOVEREN MAX
VANDEVORST JANNE
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