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1. Met enige fierheid kan ik aankondigen dat op 23 maart het boek '50 mooie
minivoetbaljaren' voorgesteld wordt, want de federatie bestaat dit seizoen 50 jaar en ik
mocht die 50 jaar van begin tot nu heel intens beleven. Dit was ook de reden waarom ik
achter het klavier kroop en die 50 jaar in een bijdrage van 232 blz. samenvatte. Wat kun je er
zo allemaal in lezen: de stichters van het minivoetbal, mijn eigen minivoetballeven, de
nationale en bekercompetitie en de groei van kern Gent.
De prijs is amper 15 euro en je kunt vanaf 23 maart het boek in SJG aankopen. Een must
voor elke minivoetballiefhebber en clubs die 10 exemplaren kopen, krijgen een 11de gratis.
2. Met iets minder fierheid moeten we vaststellen dat twee maanden na het toesturen van
de tussentijdse factuur nog altijd enkele ploegen hun financiële verplichtingen niet
nakwamen. Als het bedrag op 1 maart nog niet op onze rekening staat, zullen deze clubs
vanaf die datum met een forfaitnederlaag en -boete bestraft worden. Dit vinden we heel
spijtig, maar we mogen toch enige discipline eisen en de kern moet ook haar facturen tijdig
betalen.
Tot overmaat van ramp kreeg ik ook bericht van Voetbal Vlaanderen dat er maar liefst 40
Gentse clubs in voorstel tot schrapping staan omdat de E-Kickoffrekening niet was
aangezuiverd… Dit is toch niet meer normaal, want wij hebben toch al tien keer uitgelegd op
vergaderingen en in mails dat de lidmaatschappen niet aan de kern, maar rechtstreeks aan
Voetbal Vlaanderen betaald worden via jullie rekening courant op E-Kickoff. Je krijgt daar
geen mail van, je moet het zelf regelmatig eens controleren… en ik weet dat dit een mindere
service betekent dan jullie gewoon waren, maar onoverkomelijk is dat nu ook weer niet.
3. Vanaf 6 mei start in sporthal TOL - ZWI - SJG de Beker van de stad Gent, een tornooi waar
iedere club wekelijks één wedstrijd speelt (zes in totaal). Net als de vorige seizoenen mikken
we op 32 ploegen en de inschrijving kost 50 euro + (6 x 7 euro SR-vergoeding) = € 92. Iedere
wedstrijd kost dus 15 euro all in. Een mailtje naar ons volstaat om ingeschreven te zijn.
4. Clubs kunnen tot 31 maart inschrijven voor de Full Time Cup (voorlopige deelnamelijst als
bijlage). Dit is het bekertoernooi van de kern met rechtstreekse uitschakeling dat in mei en
juni doorgaat. Iedere wedstrijd kost 15 euro plus SR-kosten. Een mailtje naar ons volstaat om
ingeschreven te zijn.
5. Ik wil ook graag de jeugd-minivoetbalcompetitie voorstellen en mogelijks zijn er binnen
de kern wel enkele ouders die met hun kinderen en vriendjes hieraan willen deelnemen. We
willen die ook volop steunen door sporthal SJG gratis aan te bieden voor de
thuiswedstrijden op zondagvoormiddag, want de jeugdwedstrijden worden op
zondagvoormiddag gespeeld. De volgende reeksen zijn mogelijk -11, -13, -15, -17 en -21.
De onkosten zijn heel beperkt. De reeksen bestaan uit maximum 10 ploegen en daarom
berekenden we voor jullie een voorbeeld van een reeks met negen ploegen:
Wedstrijdkosten :
16 x €4 = € 64
Lidmaatschappen:
10 x €10 = € 100
Scheidsrechtersvergoeding : 8 x € 14 = € 112
Zaalhuur :
Gratis
* Je geniet bovendien van een jaarlijkse
---------------------subsidie van € 100, waardoor je dus
Totaal :
€ 276
maar een €175 betaalt of €11/wedstrijd.

6. Een aantal refs klaagt aan dat de clubs in kern Gent uitblinken door laattijdig verschijnen
op het terrein, wedstrijdblad te laat invullen, geen afgevaardigde aan tafel, niet invullen van
het wedstrijdblad, … Ik kan dat moeilijk ontkennen, want ik merk het ook als ref. Dus geef dit
wat meer aandacht, want dat zijn te vermijden boetes als de refs dit aankruisen.
1. RANGSCHIKKING
We zijn al een eindje in de terugronde en we krijgen regelmatig de vraag hoe het zit bij
gelijkheid van punten aan het einde van het seizoen voor titeltoekenning, degradatie of
bijkomende promotie. Hiervoor verwijzen we naar art. M1531/22:
- Wanneer meerdere ploegen met een gelijk aantal punten eindigen, worden ze van
elkaar gescheiden door achtereenvolgens rekening te houden met:
1. het kleinst aantal forfaits waarmee ze bestraft werden
2. meest aantal gewonnen wedstrijden
3. resultaat van de onderlinge wedstrijden:
- aantal bekomen punten
- doelpuntenverschil
- meest aantal gescoorde goals
- meest aantal gescoorde goals op verplaatsing
4. doelpuntenverschil
5. grootst aantal gescoorde goals
* Om een titel toe te kennen worden bij gelijkheid van punten enkel het aantal
gewonnen wedstrijden in aanmerking genomen en wordt een testwedstrijd of
eindronde ingelegd de eerste speelweek na het beëindigen van de competitie.

RECHTSTREEKSE CORNERBAL
We maken het zelf te dikwijls mee dat sommige kernclubs uit de lucht vallen als een
rechtstreekse cornerbal gefloten wordt… Hiervoor verwijzen we naar art. M1236
- Elke spelfout gemaakt door de verdedigende ploeg buiten haar strafschopgebied en
waarbij de scheidsrechter oordeelt dat er aan de aanvallende ploeg reëel doelgevaar
wordt ontnomen en waarvoor hij een kaart toont, wordt bestraft met een rechtstreekse
cornerbal.
Nadat die cornerbal is uitgevoerd, wordt het spel hervat met een vrijschop op de
plaats van de gemaakte spelfout.
Het oordeel over het reële doelgevaar ligt enkel bij de ref en voor de spelers geldt de gouden
regel, maak de fout niet. De minivoetbalregels zijn er om de technische speler te
bevoordelen.

HINT:
Stuur dit nieuws door naar alle clubleden, zo blijft iedereen op de hoogte
van het reilen en zeilen binnen de kern, wat alleen maar voordelen geeft.

