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MEDEDELING Bestuursorgaan (Raad van Bestuur)

Na een aantal valse starts staan we aan de vooravond van de aftrap van het nieuwe seizoen 2020-2021
die op 4 september door onze veteranen zal gegeven worden.
Maar deze start roept bij iedereen ongetwijfeld heel veel vragen op. Niemand weet wat dit seizoen zal
brengen en het heeft dan ook weinig zin om alle risico’s nog eens op te sommen. Anders dan in het
voorjaar weten we nu wel hoe we op een “veiligere” manier kunnen omgaan met deze uitzonderlijke
corona situatie, zonder daarom te moeten overgaan tot een algemene lockdown, niettemin zal dit voor
onze clubs en leden een zware opgave worden om alle regels en richtlijnen correct op te volgen.
Om deze opdracht tot een goed einde te brengen heeft het Bestuursorgaan een instructienota
geschreven die door alle leden op de website kan geraadpleegd worden.
In deze instructienota worden de belangrijkste maatregelen en aanbevelingen van de overheid samen
met enkele specifieke richtlijnen van het LVL bestuur weergegeven, die van toepassing zullen zijn bij de
organisatie van een voetbalwedstrijd (en het randgebeuren) in de “corona periode” die vandaag onze
maatschappij domineert.
Er is ook een addendum aan het bestaande intern reglement toegevoegd om onze leden in de mate
van het mogelijke een betere bescherming te bieden op het terrein en ook om een houvast te bieden bij
een eventuele (gedeeltelijke) stopzetting van de competitie.
Om onze scheidsrechters de nodige bescherming te kunnen bieden zijn er bijkomende richtlijnen
voorzien die ”onvoorwaardelijk” door onze clubs moeten worden uitgevoerd.
Tenslotte is er ook een wedstrijdprotocol uitgeschreven met als doel alle wedstrijden op de meest
veilige manier te kunnen laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we dit seizoen terugkeren naar “het normale” waar de sportieve ambities van alle clubs
weer kunnen gerealiseerd worden, maar voorlopig kunnen we als bondsbestuur niet genoeg
benadrukken dat de veiligheid en gezondheid van al onze leden op de eerste plaats komen.
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MEDEDELING Dagelijks Bestuur

INFO- en CONTACTAVOND donderdag 27 augustus 2020
De clubs dienen de formulieren (scheidsrechtersbladen, omslagen, kalenders ed.) af te halen in het
bondslokaal te Itegem, Hallaarstraat 40 op donderdag 27 augustus vanaf 20 uur.
Inschrijven en schrappen van leden
Per 25 augustus worden er geen schrappingen meer doorgevoerd van de leden welke op de
kwalificatielijsten komen te staan.
Nieuwe aansluitingen kunnen nog steeds ingediend worden. Let er op dat de formulieren volledig
(inclusief rijksregisternummer) en leesbaar (hoofdletters) moeten ingevuld zijn.
Scheidsrechters : afhalen formulieren
De Scheidsrechters worden verzocht de formulieren en kalenderboeken te komen afhalen op donderdag
27 augustus in het bondslokaal te Itegem, Hallaarstraat 40 vanaf 20 uur. Alle scheidsrechters dienen dan
hun informatiefiche voor volgend seizoen af te geven of ter plaatse in te vullen.
Transfers van spelers
Spelers kunnen nog overgaan naar een andere club voor zolang zij niet hebben deelgenomen aan een
competitie- of bekerwedstrijd van het seizoen 2020 - 2021.
Deze transfer dient te gebeuren in overleg met één van de drie bestuursverantwoordelijke van de huidige
club van de speler, welke het nieuwe aansluitingsformulier voor akkoord transfer dient te ondertekenen.
Nieuwe aansluitingen van spelers
Nieuwe leden kunnen worden ingediend tot woensdag 2 september (uiterlijk 18u00) om in het
weekeinde van 4 en 5 september te kunnen deelnemen aan de wedstrijden.

Verzekering
Om verzekerd te zijn voor uw sportactiviteiten, dienen de clubs deze doorgeven veertien dag voor de
geplande activiteit. Op die manier worden uw wedstrijden, tornooien of oefenwedstrijden toegevoegd aan
de activiteitenkalender op de website van Sporta.
Wij dienen er de clubs nogmaals op attent te maken, en verzoeken deze met aandrang, om toch tijdig
dwz 14 dagen voor de activiteit hun tornooien of oefenwedstrijden door te geven.
Om te na te gaan of uw activiteit opgenomen is in die kalender kunnen de clubbestuurders inloggen op
de website van Sporta.
De definitieve ledenlijsten zullen per 26 augustus beschikbaar zijn op de website van Sporta.
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Wedstrijden 4 en 5 september

1a011
1a012
1a013
1a014
1a015
1a016

2a011
2a012
2a013
2a014
2a015
2a016

05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020

05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020

14u30
15u00
14u30
15u30
16u00
15u30

1ste afdeling
FC Flamingo
FC De Weerdt
FC Varenwinkel
FC Valvecke
FC Heidester
SK Diamant

FC De Nieuwe Kroon
Real Sas
FC De Dreef
BL BBG
FC Martinus
De Keyzer United

Baeckens
Maris
Cloots
Gunes (2)
Maes
Guglielmelli

13u30
14u30
13u30
14u30
14u30
14u00

2de afdeling
FC Heist Goor
VK Den Bierpot
Halder United
KSK Heffers
CP Bananas
FC 't Gewat

FC Silverbacks
VK Heultje
RS Corsica
KFC Veraboys
FC Vervoort
Team Aasem

Martin
Peeters
Van Den Heuvel
Borghs
Moris
Sannicolo

3de afdeling
KFC Diamantschijf
Rounited
VK Bergen
FC Voet
FC Real Putte
ZWD La Folie

FC Gloria NGB
vrij
SVVC Putte
FC Lindau
FC Sportief
FC DasGeneZever

Van Den Broeck

4de afdeling
FC 't Hutteke
FC Club 2
vrij
FC United
FC Forza Mikaza
FC Sparka

SV Gooreinde
FC Fiat
FC Fortuna
Casual Un FC
VK Albatros
VK Klungel

Geudens
Van Baelen

5de afdeling
FC Heist Goor b
FC De Weerdt b
Halder United b
FC Valvecke b
FC Heidester b
SK Diamant b

vrij
VK Heultje b
RS Corsica b
vrij
FC Sportief b
vrij

Veteranen
FC Vispluk
FC De Weerdt
RS Corsica
DC Wittegracht
VC Stefke
KVC Booischot
KVV Blauwen Hoek
FC Forza Mikaza

KFC Putte
Molenzonen Un
Vet Ramsel
De Keyzer Un
VK 't Kaske
FC Fiat
HSV
FC 2 De Slappe

3a011
3a012
3a013
3a014
3a015
3a016

05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020

14u00

4a011
4a012
4a013
4a014
4a015
4a016

05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020

15u00
13u30

5a011
5a012
5a013
5a014
5a015
5a016

05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020
05 09 2020

vt011
vt012
vt013
vt014
vt015
vt016
vt017
vt018

04 09 2020
04 09 2020
04 09 2020
04 09 2020
04 09 2020
04 09 2020
04 09 2020
04 09 2020
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14u30
14u00
14u30
13u00

16u00
14u30
14u30

13u00
15u30
14u00

20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
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Versweyveld
Verberckt (2)
Murat
Verheyden

Wouters
Raveschot
Van Thielen

Van Dingenen
Verelst
Sneyers

Dams
De Ridder
Gunes (2)
Genar
Mertens
Marinus
Van Looy
Verberckt (2)
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Schorsingen 2020-2021

SCHORSINGEN ZATERDAGCOMPETITIE 2020-2021

009171
017145

Bellens
Mendes Marques

Robbe
Filipe Daniel

za010
za020

za030 za040

SCHORSINGEN VRIJDAGCOMPETITIE 2020-2021

nihil
Indien een ploeg vrij is op de speeldag waarop deze code is voorzien, dan zal de schorsing automatisch
opschuiven naar de eerstvolgende speeldag.
SCHORSINGEN BEKERWEDSTRIJDEN 2020-2021

052161
214094
285135

Verhaegen
Sleeckx
Van Herck

3
3
1

Yente
Rafael
Maarten

bekerwedstrijden
bekerwedstrijden
bekerwedstrijden

LANGDURIGE SCHORSINGEN: competitie en bekerwedstrijden

081049
285007
328001
330030

Sterckx
Cornelissen
De Belder
Rusu

Kenneth
Peter
Tanja
Florin

geschorst tot 07/02/2021
geschorst tot 31/12/2020
geschorst tot 06/03/2021
geschorst tot 31/05/2021

De schorsingen van getransferreerde spelers worden mee overgedragen naar de nieuwe club.
De nieuwe club wordt geacht te weten wanneer een getransferreerde speler geschorst is.

Afvalbehandeling
Recyclage
Moerbroek 6
2270 Herenthout
 014 255015
 info@grct.be
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Addendum intern reglement : “Corona reglement”

Addendum art 20 – schorsingen
 In geval het seizoen geneutraliseerd wordt blijven alle schorsingen die niet gekoppeld zijn aan
wedstrijdcodes van toepassing voor het volgende seizoen (en zal de schorsingsperiode mogelijk
met minimum 1 jaar verlengd worden).
 De schorsingen die wel gekoppeld zijn aan wedstrijdcodes voor het seizoen 2020-2021 vervallen
in het seizoen 2021-2022.
Addendum art 36 – het klassement
 Bij stopzetting van de competitie in de terugronde wordt de eindrangschikking gemaakt op basis
van de rangschikking van de heenronde indien alle wedstrijden van de heenronde werden
gespeeld tenzij de kampioen/daler met mathematische zekerheid kan worden aangeduid op het
moment dat de competitie wordt stilgelegd.
 Bij stopzetting van de competitie in de heenronde en indien alleen de terugronde wordt
uitgespeeld wordt de eindrangschikking gemaakt op basis van de rangschikking van de
terugronde indien alle wedstrijden van de terugronde werden gespeeld.
 Indien de heenronde en de terugronde niet volledig is gespeeld zal er geen eindrangschikking
worden opgemaakt en wordt het seizoen geneutraliseerd.
 Bij een nieuwe totale lockdown beslist de Raad van Bestuur over het verder verloop en het
herplannen van de competitie.
 Bij een gedeeltelijke of lokale lockdown waarbij wedstrijden lokaal verboden worden beslist de
Raad van Bestuur over het verder verloop en de herplanning van de competitie.
Addendum art 37 – strafnormen
Het bestuursorgaan heeft beslist om aan de bestaande strafnormen een extra “corona” hoofdstuk toe te
voegen om de veiligheid en de gezondheid van alle spelers, scheidsrechters en officiële zo goed mogelijk
te waarborgen.
Inbreuken op deze corona reglementering zullen in een soort van snelrecht op de eerste zitdag na de
feiten door het Dagelijks Bestuur behandeld worden. De straffen zullen met onmiddellijke ingang van
toepassing zijn (is de speeldag na de speeldag van de inbreuk). Eventueel beroep tegen deze uitspraken
zal behandeld worden op de eerstvolgende zitting van het Sportcomite.
Er zal onderscheid worden gemaakt voor feiten op het terrein, naast het terrein of door interactie tussen
spelers en scheidsrechter met supporters of officiëlen naast het terrein.
Inbreuken op het terrein:







vrijwillige overdracht van het virus (spuwen...) => onmiddellijk rood + min 1 jaar schorsing
poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 2 maanden
schorsing
onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met een tegenspeler
binnen een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + 1 maand schorsing
onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter
binnen een straal van 1,50 m => onmiddellijk rood + min 3 maanden schorsing
onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter =>
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd
bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de competitie te
nemen (beslissing RvB)

Inbreuken door interactie tussen supporters en officiële met spelers of scheidsrechters:





vrijwillige overdracht van het virus (spuwen...) => onmiddellijk rood + min 2 jaar schorsing indien
de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club.
poging tot intimidatie door spuwgedrag te simuleren => onmiddellijk rood + min 6 maanden
schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 50€ boete voor de club.
onvrijwillige overdracht van het virus door verbaal wangedrag (discussie) met tegenspeler binnen
een straal van 1,50 m => rood + 1 maand schorsing indien de pleger lid is van de LVL + 25€
boete voor de club.
onvrijwillige overdracht van virus door verbaal wangedrag (discussie) met de scheidsrechter
binnen een straal van 1,50 m => rood + min 6 maanden schorsing indien de pleger lid is van de
LVL+ 100€ boete voor de club.
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onvrijwillige overdracht van het virus door massa discussie/protest met de scheidsrechter =>
onmiddellijke stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd + 150€ boete
voor de club.
bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg geschorst worden door deze tijdelijk uit de competitie
te nemen (beslissing RvB)

Inbreuken van supporters en officiële onderling naast het terrein:
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onvrijwillige overdracht van het virus door onderlinge verbale of fysieke agressie => onmiddellijke
stopzetting van match + forfait voor ploeg die inbreuk heeft gepleegd
bij herhaling van dit gedrag kan een ploeg tijdelijk geschorst worden door ze uit de competitie te
nemen (beslissing RvB)

De scheidsrechter

DE KLEEDKAMER






Moet voldoende groot zijn om de 1.5 m afstand tussen de aanwezigen te kunnen garanderen. Indien
dit niet kan gegarandeerd worden zal de kleedkamer beurtelings moeten betreden worden door de
scheidsrechter en de persoon die in de kleedkamer moet zijn.
De kleedkamer is gedesinfecteerd voor dat de scheidsrechter deze betreedt – de deur staat open.
Alleen toegang in de kleedkamer voor de afgevaardigden met mondmasker (verplicht) – indien
mogelijk wordt het wedstrijdblad buiten de kleedkamer ondertekend.
De kleedkamer is verboden zone voor alle andere personen tijdens de wedstrijd.
Ontsmettingsgel wordt door de thuisploeg voorzien in kleedkamer (verplicht).

DE SCHEIDSRECHTER
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Wordt aanbevolen om aangekleed naar de wedstrijd te komen en niet te douchen.
Bij contact met de afgevaardigden in de kleedkamer is een mondmasker verplicht voor alle personen.
De scheidsrechter wordt aanbevolen om steeds wegwerphandschoenen te dragen vanaf het moment
dat hij de locatie betreedt. Bij nazicht van het wedstrijdblad en de identiteitskaarten, aannemen van
vergoeding en controle van de wedstrijdballen (zijn verplicht gedesinfecteerd door de thuisploeg) zijn
handschoenen verplicht.
Respecteert en dwingt de 1.5 m afstandsregel af bij de toss, bij vervangingen en bij mondelinge
contacten met de spelers op het terrein.
Wordt aanbevolen om drank en balpen van thuis mee te nemen. Eventueel kan de thuisclub een
ongeopend flesje drank aanbieden.
Wordt aanbevolen om waardevolle zaken (geld, gsm, juwelen ….) in zijn wagen te bewaren of in
bewaring te geven aan de thuisafgevaardigde (deuren van de kleedkamer blijven open)
Benadrukt voor de wedstrijd de toepassing van de nieuwe “corona reglementen”.

Wedstrijd protocol LVL

Voor de wedstrijd






De thuisploeg desinfecteert de kleedkamers van de scheidsrechter, bezoekers en thuisploeg uiterlijk
een half uur voor de wedstrijd. Ook de wedstrijdballen, de reserve wedstrijdballen en de
opwarmingsballen (minstens 1 per ploeg) worden een half uur voor de wedstrijd gedesinfecteerd.
De thuisafgevaardigde vult het wedstrijdblad in en bezorgt het dan aan de bezoekers op het moment
dat zij aankomen op de locatie (een half uur voor de wedstrijd).
De thuisafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter uiterlijk een half uur voor de wedstrijd. In zijn
kleedkamer mogen maximum 2 personen tegelijk aanwezig zijn en zij dragen een mondmasker.
De bezoekende afgevaardigde met mondmasker bezorgt het ingevulde wedstrijdblad, de
identiteitskaarten en de kwalificatielijst bij de scheidsrechter, uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd.
De thuisafgevaardigde met mondmasker bezorgt de identiteitskaarten en de kwalificatielijst bij de
scheidsrechter, uiterlijk een kwartier voor de wedstrijd. Hij bezorgt ook de wedstrijdbal aan de
scheidsrechter.
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Tijdens de wedstrijd








Beide ploegen wordt aanbevolen om een draagtas te voorzien om alle waardevolle voorwerpen van
de spelers in te bergen tijdens de wedstrijd en deze in een afgsloten ruimte of auto te (laten)
bewaren. De kleedkamerdeur blijft open staan tijdens de wedstrijd.
De spelers begeven zich afzonderlijk naar het terrein. De reservespelers en afgevaardigden nemen
plaats in de neutrale zone met inachtname van de 1,5 m afstandsregel.
De neutrale zone van de 2 ploegen zijn minstens 25 m van elkaar verwijderd. Er wordt aanbevolen
om langs beide zijden van het terrein een neutrale zone te voorzien ipv langs dezelfde zijde van het
terrein.
Er worden geen supporters toegestaan in de neutrale zone (minstens 10m afstand).
Bij alle contacten (vb toss en vervangingen) met de scheidsrechter wordt de 1,5 m afstandsregel
gerespecteerd.
Tijdens de wedstrijd zullen de nieuwe corona reglementen (zie apart hoofdstuk) strikt worden
toegepast.
Medische verzorging:
-

De verzorger van dienst is verplicht om een mondmasker en wegwerphandschoenen (*) te
dragen die (*) na iedere behandeling worden omgewisseld.
Naast de verplichte EHBO kit wordt de thuisploeg aangeraden om de klassieke emmer water te
vervangen door een spuitbus. Indien dit niet mogelijk is moet de emmer na iedere behandeling
gedesinfecteerd worden.

Na de wedstrijd




Bij het einde van de wedstrijd begeven alle spelers zich naar de kleedkamers; er wordt aangeraden
om een beurtrol af te spreken bij het douchen.
Na de wedstrijden vervullen de afgevaardigden de noodzakelijke formaliteiten bij de scheidsrechter.
Alle personen dragen een mondmasker en handschoenen worden aanbevolen. De kleedkamer van
de scheidsrechter wordt in geen geval betreden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de
scheidsrechter, ook al staat de deur van de kleedkamer open.

uitslagen doorgeven
via

www.l-v-l.be/ca/login
tot uiterlijk zaterdag voor 19u00
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