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Corona maatregelen – richtlijnen en aanbevelingen

Alle sportactiviteiten zijn mogelijk, zonder dat social distance hierbij moet toegepast worden tijdens de
sportactiviteit. De sportbubbel kan uit maximaal 50 personen bestaan in een activiteit in georganiseerd
verband.
AANBEVELINGEN ivm DRANKEN
Het is overduidelijk dat de klassieke flessen water die van hand tot hand gaan dit seizoen geen plaats
hebben in onze kleedkamers of naast het terrein. Het wordt daarentegen sterk aanbevolen dat iedere
speler individueel zijn eigen drankfles bij heeft. Daarom zal art 39§2f (voorzien van verfrissing tijdens de
rust) dit seizoen niet van toepassing zijn .
De clubbestuurders worden verzocht om dit duidelijk te communiceren met hun leden.
RICHTLIJNEN ivm GEBRUIK VAN KLEEDKAMERS EN DOUCHE-INFRASTRUCTUUR
Kleedkamers en douches zijn toegankelijk. In het protocol voor beheerders van sportinfrastructuur kan je
richtlijnen en adviezen daarover terugvinden. We adviseren om kleedkamers gesloten te houden als ze
niet echt noodzakelijk zijn.
O Als ze gebruikt worden door een vaste sportbubbel, kan deze groep gezamenlijk gebruik maken van
deze kleedkamer en douche-infrastructuur. De kleedkamer en douches moeten gereinigd worden tussen
elke bubbel.
▪2 groepen/teams kunnen niet samen zitten in een kleedkamer. Voorzie een duidelijk tijdslot per
groep/team.
▪Voorzie tijd tussen twee groepen in voor een korte ontsmetting of reiniging
▪Besteed extra aandacht aan contactoppervlakken (klinken, banken, doucheknoppen, lockers…)
▪Voorzie personeel voor de reiniging of maak afspraken met de groep-/teamverantwoordelijke die
kan instaan voor de reiniging
o Als het gaat om publieke kleedkamers en douches die gebruikt worden door een constante flow van
(individuele) sporters, moeten afstandsregels gerespecteerd worden tussen sporters die niet onder
hetzelfde dak leven of die niet tot dezelfde sociale bubbel van max. 10 personen behoren. Bepaal de
maximumcapaciteit van de kleedkamer in functie van het garanderen van deze onderlinge afstand. Er
moet een duidelijk reinigingsschema opgemaakt worden met frequente schoonmaakmomenten.
▪Bepaal de capaciteit van de kleedkamer op basis van de social distance en voorzie per
gebruiker 1,5 lopende meter banken/stoelen of langs de wand van de kleedkamer/douche.
▪Bekijk per kleedkamer/douche de aangepaste capaciteit en communiceer deze op de
deur(binnen- en buitenkant) /bij de ingang
▪Aanduidingen op de zitbanken of de grond kunnen sporters ook een idee geven waar ze best
gaan zitten/staan.
▪Zorg voor een reinigingsschema dat voorziet in frequente reinigingen van de kleedkamers en
douches met water en zeep of desinfectie.
▪Communiceer duidelijk over dit reinigingsschema naar de gebruikers.
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Mededeling Bestuursorgaan

Rekeningen aan de clubs seizoen 2020 – 2021
Ter ondersteuning van de clubs voor de gederfde inkomsten van de laatste maanden, heeft het
Bestuursorgaan van de LVL volgende maatregelen getroffen voor het opmaken en betalen van de
rekeningen:
 De eerste aanbetaling dient te gebeuren voor 25/09 en dit voor de helft van de totale Sporta
bijdrage verzekering voor het aantal leden op 30/08.


De tweede aanbetaling dient te gebeuren voor 25/10 en dit voor de resterende helft van de
totale Sporta bijdrage verzekering + het lidgeld voor het aantal leden op 30/08.



De derde aanbetaling dient te gebeuren voor 25/12 voor de nieuwe leden aangesloten op 15/11
+ inschrijving in de competitie + verzendingkost LVL-Info.
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Mededeling Dagelijks Bestuur

Vervangingen
a) Maximum 20 namen kunnen worden ingeschreven. Er mogen evenwel maximum 4 vervangingen
tijdens een wedstrijd worden doorgevoerd, waarbij een vervangen speler terug in het veld kan worden
gebracht.
g) Doorlopende vervangingen – alleen van toepassing bij de veteranen
Op het wedstrijdblad kunnen maximum 20 namen worden ingevuld. Alle spelers kunnen doorlopend
gewisseld worden tijdens de wedstrijd behalve een uitgesloten speler.
Een wissel mag alleen aan de middellijn langs de zijde van de neutrale zone plaatsvinden, tenzij er voor
de wedstrijd een andere plaats met de scheidsrechter wordt afgesproken.
Een wissel die niet op de afgesproken plaats gebeurt, zal steeds een onrechtstreekse vrije trap voor de
tegenpartij tot gevolg hebben op de plaats waar de bal zich op het moment van de wissel bevindt.
Een wissel gebeurt zonder de scheidsrechter te verwittigen.
Uitslag melden
Ook dit seizoen wordt van de clubs verwacht dat de uitslag wordt ingegeven via de webtool

www.l-v-l.be/ca/login
Iedere club heeft vorig jaar een unieke login en een paswoord gekregen om gebruik te kunnen maken
van deze applicatie. De uitslag kan alleen ingegeven worden tussen het einde van de wedstrijd en
19u00 (zaterdag).
Deze webtool is zeer gebruiksvriendelijk en kan op de laptop of uw smartphone geïnstalleerd worden.
Volg nauwgezet de instructies die verschijnen als je de tool activeert. Het is zeer belangrijk om de tool
af te sluiten via de log out. Indien niet de correcte afsluitprocedure wordt gevolgd zou het kunnen dat
deze tool niet werkt bij de volgende keer dat er een uitslag moet ingegeven worden.
De eerste 2 speeldagen kan de uitslag dit seizoen nog via mail worden doorgegeven, maar nadien zal
deze permanentiedienst definitief worden afgebouwd. Daarom raden wij aan om vanaf de 1ste wedstrijd
deze tool te gebruiken.
Clubs die problemen hebben bij het gebruik van deze tool kunnen dit melden bij het DB.

Afvalbehandeling
Recyclage
Moerbroek 6
2270 Herenthout
 014 255015
 info@grct.be
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Kalenderaanpassingen

Aanpassingen
1a114
3a113
3a313
3a014
3a214

14 11 2020
14 11 2020
24 04 2021
05 09 2020
05 12 2020

14u45
13u00
14u00
14u00
14u00

FC De Dreef
VK Bergen
FC Lindau
FC Lindau
FC Voet

FC De Weerdt
FC Lindau
VK Bergen
FC Voet
FC Lindau

Wijziging aanvangsuur:
FC Fortuna: alle thuiswedstrijden om 14u30 ipv 15u00
CP Bananas: alle thuiswedstrijden om 15u00 ipv 14u30
FC Vervoort: alle thuiswedstrijden om 17u00 ipv 16u00
VK Heultje B: zomeruur 13u00 ipv 14u00
Naamwijziging:
FC 2 De Slappe wordt Oud Nijlen (stamnr 223)
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Wedstrijden 11 en 12 september

1a021
1a022
1a023
1a024
1a025
1a026

12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020

14u30
14u30
14u30
14u30
14u00
14u30

1ste afdeling
FC De Nieuwe Kroon
Real Sas
FC De Dreef
BL BBG
FC Martinus
De Keyzer United

–
–
–
–
–
–

FC De Weerdt
FC Varenwinkel
FC Valvecke
FC Heidester
SK Diamant
FC Flamingo

Umans
Moris
Martin (2)
Verheyden
Versweyveld
Peeters

2a021
2a022
2a023
2a024
2a025
2a026

12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020

15u00
16u00
13u30
13u30
17u00
14u30

2de afdeling
FC Silverbacks
VK Heultje
RS Corsica
KFC Veraboys
FC Vervoort
Team Aasem

–
–
–
–
–
–

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

Sannicolo
Mertens
Cloots (2)
Guglielmelli
Verberckt
Van Baelen

3de afdeling
FC Gloria NGB
vrij
SVVC Putte
FC Lindau
FC Sportief
FC DasGeneZever

– Rounited
VK Bergen
– FC Voet
– FC Real Putte
– ZWD La Folie
– KFC Diamantschijf

Maes (2)

Genar

3a021
3a022
3a023
3a024
3a025
3a026

12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020

4a021
4a022
4a023
4a024
4a025
4a026

12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020

4de afdeling
14u00 SV Gooreinde
FC Fiat
14u30 FC Fortuna
15u00 Casual Un FC
14u30 VK Albatros
14u30 VK Klungel

– FC Club 2
vrij
– FC United
– FC Forza Mikaza
– FC Sparka
– FC 't Hutteke

5a021
5a022
5a023
5a024
5a025
5a026

12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020
12 09 2020

5de afdeling
vrij
13u00 VK Heultje b
15u30 RS Corsica b
vrij
15u00 FC Sportief b
vrij

FC De Weerdt b
– Halder United b
– FC Valvecke b
FC Heidester b
– SK Diamant b
FC Heist Goor b

vt021
vt022
vt023
vt024
vt025
vt026
vt027
vt028

11 09 2020
11 09 2020
11 09 2020
11 09 2020
11 09 2020
11 09 2020
11 09 2020
11 09 2020

20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
20u00
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14u30
14u30
14u00
13u00
13u00

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

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

Baeckens
Dams
Maris (2)
Wouters (2)

Raveschot
Gunes
Neujens
Murat

Sneyers
Brosius
Leemans

Van Den Heuvel
Maes (2)
Cloots (2)
Van Den Broeck L
Maris (2)
Wouters (2)
Martin (2)
Van Dingenen
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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









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”.
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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 in lokaal regio 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:



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)

Ambiance
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uitslagen doorgeven
via

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