
KERN GENT   -    NIEUWSBRIEF 2 

Je moet niet verwachten dat we iedere maand een nieuwe nieuwsbrief zullen 
rondsturen, maar bij de start van het seizoen willen we toch alles zo snel mogelijk 
op de rails krijgen en is er heel wat kernnieuws  

1. Ik moet er geen tekeningetje meer bij maken dat we dit seizoen enorm veel 
moeilijkheden ondervinden met onze sporthallen en de daaraan verbonden 
kalender. In MAR konden we niet spelen in september en oktober en in diezelfde 
periode ook niet in OOS. Tot overmaat van ramp konden we de voorbije week ook 
niet spelen in MER omdat het binnen regende en kregen we bericht dat de 
renovatiewerken in OOS twee maanden langer zullen duren dan voorzien. 
Tussendoor liep Melopee onder water… We mochten dus alweer een serie 
wedstrijden een nieuwe datum geven. Daarnaast blijven de ploegen met een 
regelmaat van een klok vragen om wedstrijden te verplaatsen. Doe dit aub enkel 
als het echt nodig is. Ik vrees dat we in de komende maanden niet alle problemen 
zullen kunnen blijven oplossen… Ik wil iedereen graag helpen, maar eens zijn de 
mogelijkheden uitgeput. Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat mits een betere 
cluborganisatie en een extra speler aansluiten het aantal wijzigingen kan 
gereduceerd worden. 

2. Na veel onderhandelen en vergaderen hebben we bekomen dat we vanaf 4 
november de voorziene wedstrijden in MAR kunnen afwerken. Maar het zal niet 
direct meer gebeuren zoals de voorgaande jaren. Ten eerste moeten wij zelf in 
november en december de sporthal openen en sluiten en zal er nog geen cafetaria 
zijn. Hoe het in januari en de andere maanden zal lopen, moet in de komende 
'proefmaand' nog bepaald worden… 
Er is dus geen toezicht en we vragen van onze clubs een heel volwassen houding of 
je kunt het vervolg zo raden, geen toegang meer. Er is geen drankvoorziening, 
breng dus jullie eigen drank en als thuisploeg het flesje voor de ref van thuis mee. 
Met aandrang vragen we dat alle clubs zelf hun leeggoed in de PMD-bakken 
deponeren. De eerste clubs (19 uur) zetten zelf het materiaal klaar en de laatste 
clubs (22 uur) zetten doeltjes, hoekpalen, wedstrijdtafel en lege flessen zelf weg. 
De laatste clubs laten ook de kleedkamers proper achter, niets meer op de grond 
en alle kranen dicht. Clubs die dit niet naleven, worden beboet met 20 euro. Sorry, 
maar we kunnen niet anders, we krijgen het zelf ook aangerekend. 
Nieuw is het totale rookverbod op het volledige domein. Dus niet meer roken aan 
de buitendeur van de sporthal! Elke peuk kost ons 50 euro en het gevaar dat we 
niet langer meer kunnen gebruik maken van de sporthal!!! Het spreekt voor zich 
dat de kern zich niet zal laten ruïneren en ik hoop dat niemand het op zijn 
geweten wil hebben dat we de sporthal kwijt geraken. Als een persoon op roken 
betrapt wordt door een kernbestuurslid of een schoolafgevaardigde zal dat zonder 
pardon beboet worden. Rechtover de sporthal in het bosje is een 'rokerskot' en dat 
is de enige plaats waar nog een sigaretje mag opgestoken worden. 

3. Beter nieuws is dat de bouw van de derde sporthal HGE3 goed opschiet, maar de 
kans dat we nog dit seizoen zullen aantreden in de derde sporthal is niet zo groot. 
Vanaf 25 oktober worden de gangen tussen kleedkamers en sporthal onder handen 
genomen. Hierdoor zullen er tijdelijk maar een beperkt aantal kleedkamers 



voorradig zijn, maar douchen blijft mogelijk. Gelieve de aangeduide omleiding te 
respecteren en zeker niet te lopen waar het niet mag. 
4. Het invoeren van het digitale wedstrijdblad geraken onze clubs stilaan gewoon, 
maar 100% correct verloopt het nog niet. We zijn er zeker van dat slechts 1% van 
de ploegen bewust een loopje neemt met het reglement, de andere tekorten 
komen er uit onwetendheid of slordigheid. Daarom vind je hieronder nogmaals de 
regeling daaromtrent.  

Amper 5% van onze wedstrijden kende een aarzelende opstart om 
het wedstrijdblad op een correcte manier te verwerken. Omdat 
we uiteraard streven naar de volle 100%, geven wij graag nog 
enkele opmerkingen en de algemene procedure door, zodat de 
nodige uniformiteit binnen onze competities gegarandeerd kan 
worden. 

Eerst en vooral merken we op dat enkele clubs vergeten het 
wedstrijdblad te versturen als ze het wedstrijdblad gaan 
opmaken via de smartphone. Na het ingeven van de lijst van de 
spelers en de staff dien je als club het wedstrijdblad te 
‘bevestigen’ tot wanneer je de effectieve melding ‘Matchsheets 
succesfully send’ krijgt. 

!  

Het is de bedoeling dat beide clubs, via de smartphone, de 
selectie van de tegenstander aflezen. Hierbij controleert de 
scheidsrechter enkel identiteit en nummers. Enkel wanneer 
beide clubs hun selectie hebben doorgestuurd, is het mogelijk 
om de selectie van de tegenstander te zien. Indien dit niet 
het geval is, kunnen ze dit ter plaatse gaan doorsturen met de 
smartphone. 



!  

Indien er nog vragen zijn, aarzel niet om ons te contacteren! 

5. Wij verwachten dat de clubs begin november op E-Kickoff hun factuur zullen 
vinden van de lidmaatschappen, te betalen aan Voetbal Vlaanderen. We kunnen 
alleen maar vragen dat jullie deze factuur stipt betalen (betaaltermijn 14 dagen), 
want vorig seizoen werd een aantal clubs het slachtoffer van een extra factuur met 
intresten ... 
In feite moet de gerechtigde correspondent de gewoonte aankweken om regelmatig 
zijn berichten op E-Kickoff te raadplegen, want dat is het medium waarmee 
Voetbal Vlaanderen communiceert. 

6. Tot onze spijt valt er spijtig genoeg ook nog wel eens een rode kaart of wordt er 
een verslag opgemaakt door de scheidsrechter. Het moet ons zelfs van het hart dat 
we het niet nemen dat tegenstanders na afloop van de wedstrijd opgewacht 
worden op de parking of dat een speler met een blauw oog bij de politie moet 
aankloppen. Dit zijn uitzonderingen, maar het blijven zaken die er ver over zijn. 
Binnen Voetbal Vlaanderen worden de clubs niet meer via mail verwittigd van de 
daar aan verbonden strafmaat. De clubverantwoordelijke moet daarvoor dus ook E-
Kickoff raadplegen volgens de hieronder afgedrukte procedure. De strafbepaling 
kan bestaan uit een voorstel tot minnelijke schikking die je aanvaardt of niet (vijf 
dagen tijd) of een oproeping tot verschijning voor het tuchtcomité.  

B1731  Voorstel minnelijke schikking 
1/ Inloggen op E-kickoff met de digipass (https://extranet.e-
kickoff.com) 
2/ Competities - Disciplinair  
3/ Naam van de speler (of club) selecteren waarbij een nieuw venster zal openen 
4/ PDF document openen om het voorstel tot minnelijke schikking te lezen 
5/ Knop “Aanvaarden” of “Weigeren” selecteren 
6/ Indien de minnelijke schikking niet aanvaard wordt, moet de betrokken partij of de gerechtigde 
correspondent, op straffe van onontvankelijkheid, de weigering betekenen via E-Kickoff binnen een 
termijn van vier kalenderdagen (zie art. 1731), te rekenen vanaf de eerste werkdag die volgt op de 
publicatie. 
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B1736  Oproeping tuchtcomité 
1/ Inloggen op E-kickoff met de digipass (https://extranet.e-
kickoff.com) 
2/ Competities - Disciplinair  
3/ Naam van de speler (of club) selecteren waarbij een nieuw venster zal openen 
4/ PDF document openen om de oproeping te lezen 
5/ Knop “Bevestigen” selecteren om een leesbevestiging te sturen 
6/ Het lid dient ter zitting te verschijnen op de voorgeschreven datum en zal na de zitting zijn straf te 
horen krijgen 

B 1737  Opvragen dossier 
Een verslag kan steeds worden opgevraagd via minivoetbal@voetbalvlaanderen.be. Tevens verwijzen 
wij naar het artikel 1737 van het bondsreglement dat melding maakt van het feit dat iedere vorm van 
verspreiding van het dossier of een gedeelte ervan – onder meer van het scheidsrechtersverslag – 
onder personen die vreemd zijn aan de zaak, verboden is en streng wordt bestraft. 

Verschijning Sportleven 
Sportleven verschijnt wekelijks op woensdag via http://static.belgianfootball.be/project/publiek/vssl/
html/frame_nlfoot.html 
Onder ‘Oost-Vlaanderen’ – ‘Provinciaal comité’ is de agenda en/of verslag van de zitting te vinden. 

7. Begin november hopen we een eerste Minibabbel op de site te kunnen plaatsen. 
Doordat we niet meer beschikken over wedstrijdbladen met doelpuntenmakers zal 
deze bijdrage wel heel wat van zijn schoonheid en interesse inboeten. De clubs 
mogen ons wel nog altijd een foto mailen met de namen van de spelers.  

8. Voor de nieuwe clubs vooral herhalen we het reglement van geschorste spelers. 
Een speler die twee gele kaarten krijgt in één wedstrijd is automatisch geschorst 
voor de eerstvolgende wedstrijd (en krijgt daar geen bericht van - verschijnt wel in 
een rode balk als hij toch op het wedstrijdblad wordt ingevuld). Verwijder die 
speler dus direct of dat levert  een forfait op. Na het oplopen van een derde gele 
kaart in een zelfde seizoen, is een lid ook automatisch geschorst voor de 
eerstvolgende wedstrijd na de derde kaart (en krijgt daar geen bericht van, maar 
verschijnt ook in een rode balk).  

9. Mogen we ook vragen dat de clubs wekelijks de uitslagentabel controleren en 
ons verwittigen als een uitslag door een ref verkeerd werd ingegeven. Heel 
frequent krijgen we melding dat een uitslag 'omgekeerd' staat ingevuld. 

10. We willen ook nog eens meegeven dat alle leden van hun mutualiteit een 
bedrag teruggestort krijgen als ze bewijzen dat ze actief sporten. In sporthal SJG 
liggen van diverse mutualiteiten afgestempelde formulieren die het lid slechts 
moet invullen en aan zijn ziekenfonds moet bezorgen om dat bedrag te ontvangen. 

11. Er kan vanaf nu ingeschreven worden voor de Full Time Cup, het bekertoernooi 
van de kern met rechtstreekse uitschakeling dat gespeeld wordt in de maanden mei 
en juni. Iedere club betaalt per gespeelde wedstrijd 15 euro + 7 euro voor de ref 
(komt op de eindafrekening). Een mailtje naar de kernverantwoordelijke volstaat. 
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12. Omdat we op 13 november eindelijk geopereerd worden aan een nieuwe heup 
zou het kunnen dat jullie mails in de periode kort erna niet onmiddellijk 
beantwoord worden. Maar we hopen toch vlug opnieuw achter onze computer te 
zitten… 

Ik reken er op dat alle clubleden deze aandachtspuntjes ter harte nemen en dat zal 
onze competitie nog zoveel aangenamer maken. Daarom vraag ik met aandrang dat 
alle clubsecretarissen deze nieuwsbrief doormailen naar al hun leden. 

Vriendelijke groet, 

Willy Van Leirberghe 


