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ALGMENE INLICHTINGEN
Hiernavermelde INLICHTINGEN zijn noodzakelijkerwijze zeer verkort: derhalve wordt voor de bindende
teksten verwezen naar de betreffende artikels van het Huishoudelijk Reglement (HR), het Reglement van
Wedstrijden (RvW) of de desbetreffende Competitiestructuur.

AANSLUITING EN ONTSLAG
AANSLUITING
Algemeen
De persoonsgegevens van de nieuwe geaffilieerden, zoals bepaald in art. 10 HR en opgenomen in de
“Instructiebundel Ledenbeheer” moeten, door de clubsecretaris, in het digitale ledenbestand ingegeven
worden.
Een recente digitale foto die voldoet aan de voorwaarden opgenomen in voornoemde instructiebundel
moet aan de geaffilieerde gekoppeld worden.
Het ondertekende affiliatieformulier en/of het medische attest (ingeval van occationele korfballer
medische verklaring) kan ingescand (1 scan per persoon en per document) worden en digitaal aan het
bondssecretariaal bezorgd worden.
De aansluiting is slechts defintitief na “fiatering” door het bondssecretariaat.
Als Competitiespeler
De clubsecretaris koppelt er, als soort affiliatie “KBKB : Competititief” aan.
Aan wedstrijden mogen slechts die spelers deelnemen, die door hun club als competitiespelers werden
opgegeven en als zodanig op de affliatielijsten van de K.B.K.B. werden opgenomen, en waarvoor een
geldige spelerslicentie werd afgeleverd. Affiliaties van ontslagnemende spelers/sters (op basis decreet)
gelden ten vroegste vanaf 1 juli.
Als Recreant
De clubsecretaris koppelt er, als soort affiliatie “KBKB : Recreant” aan.
Aan de speelgelegenheid recreanten mogen slechts spelers deelnemen die door hun club als recreant of
G-korfballer werden opgegeven en als zodanig op de lijsten van de K.B.K.B. werden ingeschreven, en
waarvoor een geldige recreanten- of G-Korfballerlicentie werd afgeleverd.
Geaffilieerden die niet aan de reguliere competitie deelnemen kunnen eveneens aan de speelgelegenheid
voor recreanten deelnemen. Geaffilieerden die in het laagste seniorenachttal uitkomen kunnen eveneens,
sporadisch en ter aanvulling, deelnemen.
Als G-korfballer
De clubsecretaris koppelt er, de juiste soort affiliatie aan.
Bijkomend wordt het vakje G-sporter in de tab “Lid” aangevinkt.
Een G-korfballer mag alle functies van adherent uitoefenen.
Hij mag deelnemen aan de door de K.B.K.B. ingerichte recreatiewedstrijden en G-korfbal
evenementen.
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Hij mag als scheidsrechter optreden en hij mag bovendien deelnemen aan alle
beachkorfbalevenementen.

Als Adherent
De clubsecretaris koppelt er, als soort affiliatie “KBKB : Adherent” aan.
Een adherent kan, behoudens als coach, schot- en wedstrijdklokbedienaar, enkel administratieve taken
uitvoeren
Als Occasionele Korfballer
De clubsecretaris koppelt er, als soort affiliatie “KBKB : Adherent” aan.
De occationele korfballer moet een “Medische Verklaring” ondertekenen
Er wordt geen licentie afgeleverd.
Een occasionele korfballer mag alle functies van adherent uitoefenen. Hij mag bovendien op occasionele
basis korfbal beoefenen en, eveneens op occasionele basis, deelnemen aan beachkorfbalevenementen.
Hij mag niet deelnemen of optreden als scheidsrechter aan door de K.B.K.B. georganiseerde competities,
tornooien en ingerichte speelgelegenheid voor recreanten en/of jeugd.
TIJDELIJKE - PROMOTIONELE - AANSLUITINGEN
Voorwaarden
Om het instappen van nieuwe spelers te vergemakkelijken geeft de KBKB aan de verenigingen
de kans om iedereen te laten kennismaken met onze sport zonder dat deze onmiddellijk moeten
worden aangesloten.
• Met dit systeem kan iedereen deelnemen aan door de KBKB ingerichte wedstrijden (G-korfbal,
recreatie, gewestelijke en jeugd lagere klassen).
• Geldt niet voor personen die al eens van dit systeem gebruik hebben gemaakt, in het verleden
reeds bij de KBKB aangesloten zijn geweest of actief spelend lid zijn bij een buitenlandse
vereniging aangesloten (via hun federatie) bij het IKF.
• De enige voorwaarden om hieraan te voldoen is een aanvraag tot tijdelijke (gratis) aansluiting
te zenden naar “bondsbureau@korfbal.be” met, voor elke nieuwe speler, vermelding van de
naam, geboortedatum en adres.
Werkwijze
Deze gegevens moeten, door de club, onmiddellijk in het ledenbestand ingegeven worden (foto niet
onmiddellijk nodig) met als soort affiliatie “KBKB : Promolid”. Eveneens moet een begindatum (bv
eerste wedstrijd of eerste training) alsmede een einddatum (1 maand later) ingegeven worden.
Zo snel als mogelijk zal een bevestiging dan wel weigering (indien voorwaarde niet vervult) per mail
verzonden worden.
Na ontvangst van deze bevestiging kan het tijdelijke lid voor een periode van één maand vanaf de
ingegeven begindatum tot en met de ingegeven einddatum deelnemen aan wedstrijden van de
senioren en jeugd met uitzondering van de 1ste klasse (A,- B en C achttallen) en 1ste klasse van alle
jeugdreeksen.
Verzekering
De speler is tevens verzekerd via het systeem van activiteiten ingericht ter promotie van de sport. Na
of tijdens deze proefperiode kan hij/zij eventueel aansluiten als competitiespeler, recreant,
occationele korfballer of G-korfballer. In voorkomend geval volstaat het om de status in het
ledenbestand aan te passen en verder te voldoen aan de bepalingen van art. 10 HR en de
instructiebundel.
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ONTSLAGREGELING
De inschrijvingen van de geaffilieerde op de lijsten van de Koninklijke Belgische Korfbalbond, Vlaamse
Liga, vzw neemt een einde door:
Ontslag door verwijdering uit het ledenbestand door de club :
- deze verwijderingen gebeuren d.m.v.het invoeren, vóór 30 juni, van een einddatum (altijd 30-6) door
de clubsecretaris in het ledenbestand.
Ontslag door beëindiging van de overeenkomst die bestaat tussen de Competitiespeler en zijn club
(hierna genoemd : ontslag)
- dit geschiedt door te handelen volgens de decretale bepalingen terzake of in gemeenschappelijk
akkoord tussen beide partijen.
a) op basis van het decreet: door tussen 1 mei en 31 mei een ter post aangetekend ontslagschrijven aan
het clubsecretariaat en het bondssecretariaat te zenden. De poststempel geldt als bewijs van verzending.
De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende bestuurlijke mededelingen, na 31 mei,
gepubliceerd en via de website van de K.B.K.B. kenbaar gemaakt.
De clubs kunnen, op straf van nietigheid, binnen een termijn van veertien kalenderdagen en door middel
van een ter post aangetekend schrijven, aan het bondssecretariaat, de ontslagaanvraag betwisten indien
deze niet aan de decretale vereisten voldoet.
De betwiste ontslagaanvragen, die aan het Comité Affiliaties worden overgemaakt, worden in de
eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken geaffilieerde ter kennis
gebracht.
Het Comité Affiliaties beslist over de rechtsgeldigheid van de ontslagaanvragen.
De clubsecretaris actualiseert het ledenbestand, op basis van de gepubliceerde lijst of, ingeval van
betwising, uitspraak van het hoogste rechtsorgaan, d.m.v. het ingeven van een einddatum (30-6).
b) In gemeenschappelijk akkoord: door binnen de acht kalenderdagen het origineel van het akkoord,
degelijk ondertekend en gedateerd door de betrokken partijen, samen met de spelerslicentie van de
geaffilieerde, met een per post aangetekende zending aan het bondssecretariaat te zenden.
De clubsecretaris actualiseert het ledenbestand d.m.v. het ingeven van een einddatum die gelijk is aan
de datum van het akkoord van ontslag in gemeenschappelijk akkoord.
Het Comité Affiliaties beslist over de rechtsgeldigheid van de betwiste ontslagaanvragen. De betaling
van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige beëindiging van een
overeenkomst tussen de geaffilieerde en zijn club, naar aanleiding van of gekoppeld aan de overgang
van de geaffilieerde naar een andere club, is verboden. Het bondssecretariaat moet, op vraag van de
club of geaffilieerde, de nodige gegevens verstrekken over de te volgen handelswijze.
c) door uitsluiting
d) door overlijden
De inschrijving van de recreant, adherent, occasionele korfballer of G-korfballer op de affiliatielijst van
de K.B.K.B. neemt een einde op 30 juni na het insturen door de betrokkene van een schrijven naar het
bonds- en clubsecretariaat.
COMITÉ AFFILIATIES
Dit comité bestaat uit tenminste vijf leden benoemd door de Raad van Bestuur. De voorzitter wordt
aangeduid door de Raad van Bestuur. Geen van de leden mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks
betrokken zijn.
- Het comité doet uitspraak over klachten vanwege clubs en geaffilieerden betreffende het niet naleven
van de ontslagregeling.
- Beroep tegen de uitspraak van het comité geschiedt binnen de tien kalenderdagen met een per post
aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat.
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BETALINGEN EN BIBLIOTHEEK
BETALINGEN
Uitsluitend op rekeningnummer IBAN nr.: BE71 0680 6134 7069 – BIC Code: GKCCBEBB op naam van
Koninklijke Belgische Korfbalbond, p/a Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne (zie penningmeester).
BIBLIOTHEEK
Kan, na voorafgaandelijke afspraak, geraadpleegd worden in het bondsgebouw.
Contact: Promotie - Tel. bureel: 03 366 26 85
E-mail: promotie-recreatie@korfbal.be

BRIEFWISSELING
BONDSSECRETARIAAT
aan het bondsbureau K.B.K.B., Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne:
Schriftelijk per post
• afschrift ontslagaanvraag, aangetekend
Digitaal
• medische attesten en affiliatieformulieren
• inschrijvingen ploegen (met afschrift aan het secretariaat van het Comité Wedstrijdzaken)
• aanvraag mand- en shirtreclame en kleurenwijziging tenue (cc. Magda Huybrechts)
COMITE WEDSTRIJDZAKEN
Magda Huybrechts, secretaris, Poverstraat 16, 3150 Haacht: magda.huybrechts@korfbal.be
- alles betreffende competities (veld en zaal) (uitgezonderd spelerswijzigingen, forfait op voorhand
en verschuiven wedstrijden)
- aanvragen tornooien en deelname buitenlandse wedstrijden of tornooien (ook voor recreatie)
- lijst van personen met gsm-nummer voor uitslagencentrale
Leonard De Bruyn, E. Vanderveldestraat 13, 2850 Boom:
- wedstrijdformulieren van senioren
- spelerslijsten senioren
- wedstrijdformulieren bekerwedstrijden senioren
- spelerswijzigingen senioren
Marina Loyens, Jachthoornstraat 1, 2300 Turnhout
- forfait op voorhand
- terugtrekking ploegen
- wedstrijdprogrammatie veld en zaal (alle reeksen)
- wijzigingen aan geprogrammeerde wedstrijden (minstens 5 x 24 uur op voorhand)
- aanvraag tot verschuiving van wedstrijden
ALGEMENE INLICHTINGEN 2017-2018

PAGINA 8 VAN 27

Johan Gyselinck, Vredestraat 84 A, 9050 Gentbrugge
- wedstrijdformulieren van jeugd
- spelerslijsten jeugd
Noot:
- De originele wedstrijdformulieren dienen uiterlijk de derde werkdag na afloop van de wedstrijd in
het bezit te zijn van de hierboven vermelde medewerkers van het Comité Wedstrijdzaken.
 Deze kunnen ofwel in origineel dan wel recto-verso ingescand per mail verzonden worden.
- Enkel bij algemene afgelasting en forfait op voorhand dienen geen formulieren verzonden te worden.
- Bij andere dan forfait op voorhand moet het wedstrijdformulier altijd opgestuurd worden met opgave
van de reden van FF.
COMITE JEUGDKORFBAL
Lambrecht Dirk, Poperingestraat 68, 9000 Gent
dirk.lambrecht@korfbal.be
- alle vragen voor dispensatie in jeugdreeksen
Jeugdbekers
Wedstrijdformulieren aan de inrichtende clubs van:
U10 : Voorwaarts
U12 : Borgerhout/GW
U14 : Temse
U16 : Sikopi
U19 : Spartacus

COACHLICENTIE
Wedstrijden League Zaal en 1ste klasse Jeugd Zaal
(Zie Competitiestructuren League Zaal en 1ste klasse Jeugd Zaal)

De coach die vermeld wordt op het wedstrijdformulierdient over een coachlicentie te beschikken.

ALGEMENE INLICHTINGEN 2017-2018

PAGINA 9 VAN 27

DATA ( REGLEMENTAIR BELANGRIJK )
-

-

-

Op 01/01:
aanvang maatschappelijk jaar (Statuten art. 16).
Vóór 01/03:
wisselbekers van 1e klasse senioren veld en zaal en BVB senioren terugbezorgen aan de Raad
van Bestuur
In maart:
Jaarlijkse Algemene Vergadering (HR art. 54).
Tussen 1/5 en 31/5:
ontslagperiode (Decreet Vlaamse Gemeenschap 24/07/1996, M.B. 08-06-1999 en HR art. 13).
Vóór 15/06:
inschrijving competitie bij de Raad van Bestuur (RvW art. 87)
Tussen 01/06 en 15/06:
verzetstermijn tegen ontslag als club (HR art. 13).
Vóór 30/06:
Actualisatie digitaal ledenbestand
Op 30/06:
einde competitiejaar (Statuten art. 16).
Op 01/07:
begin competitiejaar (Statuten art. 16).
Vóór 15/08:
spelerslijsten bezorgen aan het Comité Wedstrijdzaken (RvW art. 47).
Vóór 01/09:
Inschrijving zaalcompetitie bij de Raad van Bestuur en opgave van zaaldata en uren bij Comité
Wedstrijdzaken (RvW art.87).
Op 31/12:
einde maatschappelijk jaar (Statuten art. 16)
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DISPENSATIES JEUGD
Voor Wie?
•

dispensatie ongelijk spelen en dispensatie lager spelen kunnen enkel aangevraagd worden voor
de 2de klasse
Er mogen in de 2de klasse U12, U14 en U16 maximum 2 spelers leeftijdsgrens +1 jaar
gelijktijdig aan de wedstrijd deelnemen. Zij moeten niet opgegeven worden bij inschrijving
en voor hen is er dus geen dispensatie nodig.
Dispensatie lager spelen bij U19 moet dus wel altijd aangevraagd worden.
Wie uitzonderlijk een speler wil laten meespelen met de leeftijdsgrens +2 jaar kan hiervoor
dispensatie aanvragen. De uitspraak zal in eerste instantie altijd “tot evaluatie” zijn.
Een dispensatie voor een speler met de leeftijdsgrens +3 jaar is onmogelijk.

•
•
•

dispensatie hoger spelen kan aangevraagd worden zowel voor de 1 ste als voor de 2de klasse
dispensatie transgender kan aangevraagd worden zowel voor de 1 ste als voor de 2de klasse.
dispensaties zijn niet van toepassing voor U8 & U10 en voor U12 Korfbal4 & U14 Korfbal4. Het
betreft immers geen officiële competities. Wanneer je bijvoorbeeld een 10-jarige wil laten
meespelen bij de U10, dan meld je dat aan de tegenpartij in een sfeer van open
communicatie. (Voor de jeugdbeker U10 geldt de reglementering van de organiserende club
Voorwaarts.)

Stap één (club):
aanvraag gebeurt door een clubfunctionaris
•
•

•

•

aanvraag richten aan:
dirk.lambrecht@korfbal.be EN bondsbureau@korfbal.be
dispensatie ongelijk spelen:
- vermelding welke ploeg
- motivatie bestaat uit precieze opgave van aantal meisjes en jongens
dispensatie lager of hoger spelen:
- vermelding welke ploeg en speler(s) = geslacht, naam, voornaam en volledige
geboortedatum
- aandacht besteden aan korte motivatie
ter info: dispensatie hoger spelen aanvragen indien men een geaffilieerde wil laten spelen:
+ bij de U12 en de U14: jonger dan 9 jaar
+ bij de U16: jonger dan 10 jaar
+ bij de U19: jonger dan 12 jaar
+ bij de senioren: jonger dan 14 jaar
+ in wedstrijden in de hoogste klasse van de hoogste reeks: jonger dan 16 jaar
dispensatie transgender: aanvraag moet vergezeld zijn van een medisch attest
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stap twee (Comité Jeugdkorfbal):
behandeling
• bevestiging ontvangst aanvraag wordt verstuurd door Dirk
• behandeling kan pas wanneer de update van de ledenlijst voor het nieuwe seizoen door het
bondssecretariaat gebeurd is; dit is gewoonlijk na 15 augustus
• indien complexe situatie bespreking op vergadering comité voor jeugdkorfbal
Stap drie (Comité Jeugdkorfbal, club en Comité Wedstrijdzaken):
uitspraak
•

•
•
•
•

uitspraak wordt verstuurd door Dirk Lambrecht
- aan de aanvrager
- twee personen van Comité Wedstrijdzaken
toekenning geldt dus vanaf het versturen van de uitspraak
regelmatig verschijnt in de BM een overzicht van de toegekende dispensaties
aandacht voor de einddatum van de geldigheid
geldige bewijsstukken zijn
- print van de mail met toekenning
- kopie van de betreffende blz. in de BM
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DOPING
De Raad van Bestuur draagt zorg voor het naleven en doen naleven van de verplichtingen inzake medisch
verantwoorde sportbeoefening inzonder de bepalingen qua medische geschiktheid, leeftijd, medische en
paramedische begeleiding en dopingbestrijding.
De Raad van Bestuur dient te waken over de uitvoering van de beteugeling van de dopingpraktijken.
De clubs en sporters, zowel elite als niet-elite, dienen zich te schikken naar de bepalingen van I.K.F.,
het B.O.I.C., het NADO, de Vlaamse Overheid en/of andere overheden of organisaties. (RvW art. 5)
Sanctionering
De Raad van Bestuur zal, ingeval van overtreding en vaststelling, de door de desbetreffende organen
opgelegde sanctie ongewijzigd overnemen en doen toepassen. (RvW art.7)
Voor verdere informatie, buiten de aangehaalde artikels RvW, wordt verwezen naar de “Dopinglijn”
(http://www.dopinglijn.be )
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Klacht – Protest – Beroep - Cassatie
Tijdens de competitie- of seriewedstrijden kan, behalve de Jeugdbekertornooien, het voorkomen dat u
om één of andere reden niet akkoord gaat met de gang van zaken waarbij de reglementen of spelregels
niet correct werden opgevolgd.
Bij welk comité kan u hiervoor terecht? We trachten u hierbij wegwijs te maken.
KLACHT
Comité Wedstrijdzaken (RW arts. 10, 11)
Het Comité Wedstrijdzakenis belast met de regeling der competitie- en seriewedstrijden.
Als u zich voor, tijdens of na een wedstrijd ‘benadeelt’ voelt en de oorzaak ligt niet bij een
verkeerde toepassing van de spelregels, kan u steeds een schriftelijke ‘klacht’ indienen bij het
Comité Wedstrijdzaken.
Dit schrijven wordt gericht aan het ‘Comité Wedstrijdzaken p-a Magda Huybrechts Poverstraat 16,
3150 Haacht. magda.huybrechts@korfbal.be
Verzoeken om kwijtschelding van boeten en straffen moeten eveneens bij dit comité worden
ingediend uiterlijk 8 kalenderdagen na bekendmaking in de bestuurlijke mededelingen.
PROTEST
Comité Protesten (RW arts. 67 tot en met 77):
Protesten kunnen enkel in behandeling komen wanneer zij betrekking hebben op een verkeerde
toepassing van de spelregels waarvan de paragrafen vermeld zijn op de achterzijde van het
wedstrijdformulier.
Bent u niet akkoord met een beslissing van de scheidsrechter en u wenst hierop officieel te
reageren, dan moet uw ploegafgevaardigde, binnen de tien minuten na de al dan niet verlengde
wedstrijd, een protest bij de scheidsrechter indienen door de overeenkomstige paragrafen op het
wedstrijdformulier aan te kruisen, eigenhandig te dateren en te handtekenen. Het is niet
toegestaan bijkomende tekst op het wedstrijdformulier te vermelden.
De clubsecretaris moet, op straffe van ongeldigheid, het protest binnen de 5 kalenderdagen per ter
post aangetekend, met vermelding van de redenen voor het aankruisen van de paragrafen, richten
aan het Bondssecretariaat Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne.
Let op :
Bij jeugdbekerwedstrijden (ingericht door de clubs zelf) is protest niet mogelijk.
BEROEPEN
Comité Beroepen (HR art. 49):
Kan u zich niet akkoord verklaren met een door een comité genomen beslissing of uitspraak en u
bent betrokken partij kan u binnen de 10 kalenderdagen beroep aantekenen. De clubsecretaris
moet hiervoor een per ter post aangetekend schrijven, gemotiveerd, met vermelding van de
redenen van beroep, richten aan het Bondssecretariaat Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne.
Is het een beroep tegen een uitspraak van het disciplinair comité dan moet het aangetekend
schrijven eveneens door de betrokken geaffilieerde, recreant of adherent eigenhandig gedateerd en
ondertekend worden.
Een opgelegde straf wordt opgeschort tot de onontvankelijkheid van het beroep wordt bevestigd, of
tot de uitspraak van het Comité voor behandeling van Beroepen wordt bekend gemaakt.

ALGEMENE INLICHTINGEN 2017-2018

PAGINA 14 VAN 27

CASSATIE
Cassatiecomité (HR art. 50):
Kan u zich niet akkoord verklaren met een uitspraak van het Comité voor behandeling van Beroepen
en u bent betrokken partij kan u binnen de 10 kalenderdagen cassatie aantekenen.
De clubsecretaris dient hiervoor een per ter post aangetekend schrijven, met vermelding van de
redenen van cassatie, te richten aan het Bondssecretariaat Gabriël Vervoortstraat 4, 2100 Deurne.
Het Cassatiecomité kan enkel een uitspraak van het Comité voor behandeling van Beroepen
verbreken op grond van: procedurefouten, verkeerde interpretatie van de reglementen K.B.K.B.
en/of de spelregels.
Is het een cassatieberoep tegen een uitspraak van het comité voor behandeling van beroepen met
betrekking tot een uitspraak van het disciplinair comité dan moet het aangetekend schrijven
eveneens door de betrokken geaffilieerde, recreant of adherent eigenhandig gedateerd en
ondertekend worden.
Enkel een opgelegde straf uitgedrukt in competitiewedstrijden of die minder is dan drie maanden
wordt opgeschort tot de onontvankelijkheid van het verzoek tot cassatie wordt bevestigd, of tot de
uitspraak van het Cassatiecomité wordt bekend gemaakt.
Raadpleeg steeds eerst de respectievelijke reglementen alvorens u een klacht, protest, beroep of
cassatieverzoek indient.
Beslissingen van de Raad van Bestuur zijn nooit voor beroep of cassatie vatbaar.
Voor advies kan u steeds terecht bij de Secretaris-Generaal van de KBKB.

ALGEMENE INLICHTINGEN 2017-2018

PAGINA 15 VAN 27

NORMEN
SPONSORRECLAME OP DE KUNSTOFKORF
Op zijn vergadering van 7 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur beslist om het aanbrengen van reclame
op de korfbalkorven verder toe te laten en dit tot herroeping, conform de hiernavolgende regels.
• De reclame mag maximaal 2x 1/3 van de omtrek van de korf bedekken, aangebracht tegen de
zijkant van de korf. De reclame moet zo aangebracht worden dat telkens de helft van de
reclame zowel links als rechts komt van de snijpunten van de middenlijn door de korf, die
loodrecht staat op de middenlijn door de korf die snijdt door het midden van de paal.
• De reclame moet steeds symmetrisch zijn ttz. steeds 2x maximaal 1/3 van de omtrek; (voor
alle duidelijkheid: een reclameboodschap enkel langs de voorzijde van de korf is niet
toegestaan)
• De reclame moet als volgt worden aangebracht:
door de naam of het logo in zwarte letters op de buitenzijde van de korf te schilderen of te
kleven. Daarbij mogen de letters niet hoger zijn dan 15 cm en moeten zij de vlakke boven- en
onderrand van de korf vrijlaten.

LET OP :
Vanaf het competitiejaar 2017-2018 zal het gebruik van Plexi reclamepanelen tijdens
competitiewedstrijden verboden worden.
Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken.
Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de
beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
✓ de aan te brengen tekst of logo (ter verduidelijking: reclame voor rookwaren en voor
producten en diensten in strijd met de openbare orde en goede zeden zullen niet
toegestaan worden);
✓ de wijze waarop de reclame zal worden aangebracht;
✓ een duidelijke tekening of foto hoe de korf er, met de reclame, zal uitzien.
SPONSORRECLAME OP DE SCHOTKLOK
Op zijn vergadering van 7 juni 2016 heeft de Raad van Bestuur beslist het aanbrengen van reclame op
de schotklok toe te laten en dit tot herroeping, conform de hiernavolgende regels.
• Een reclamepaneel mag enkel worden aangebracht op de poten van de standaard van de
schotklok;
• Het reclamepaneel moet een witte houten of kunststof plaat zijn van 47 x 90 cm, aangebracht
op de poten van de standaard van de schotklok, zodat de bovenzijde van de plaat zich 20 cm
onder de onderzijde van de display bevindt.
• De wijze waarop de reclame wordt aangebracht:
✓ door de naam of de reclameboodschap in zwarte letters op het reclamepaneel te
schilderen of te kleven;
✓ het aanbrengen van een reclamelogo (zwart/wit of kleur) is slechts toegelaten in de
rechterbovenhoek van het reclamepaneel. De voor dit logo voorziene ruimte is maximaal
30 x 30 cm.
Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken.
Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de
beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
ALGEMENE INLICHTINGEN 2017-2018

PAGINA 16 VAN 27

•
•

de aan te brengen tekst of logo (ter verduidelijking: reclame voor rookwaren en voor producten
en diensten in strijd met de openbare orde en goede zeden zullen niet toegestaan worden);
een duidelijke tekening of foto hoe de schotklok er, met de reclame, zal uitzien.

SPONSORRECLAME WEDSTRIJDKLEDIJ EN TRAININGSPAKKEN
Op zijn vergadering van 5 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur beslist de geldende normen voor
het aanbrengen van reclame op de wedstrijdkledij en trainingspakken tot herroeping toe te laten en
dit conform de hiernavolgende regels:
Spelers
Voor de nationale senior- en jeugdreeksen:
Voor alle reeksen:
• Iedere speler/speelster draagt op de rugzijde van het shirt een uniek nummer rekening
houdend met de bepalingen van artikel 126bis en 127 van het Reglement van Wedstrijden.
Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken.
Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de
beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
• de aan te brengen tekst of logo (ter verduidelijking: reclame voor rookwaren en voor producten
en diensten in strijd met de openbare orde en goede zeden zullen niet toegestaan worden);
• een duidelijke tekening of foto hoe de kledij er, met de reclame, zal uitzien.
Voor internationale clubwedstrijden onder de regelgeving van de I.K.F. is het vereist dat iedere
speler/speelster zijn/haar rugnummer eveneens draagt op de voorkant van het shirt of de voorkant
van de broek/rok.
Scheidsrechters
Individuele reclame op wedstrijdkledij van scheidsrechters is toegelaten onder volgende
voorwaarden:
Reclame op de rugzijde van het wedstrijdshirt is toegelaten, maar enkel een tekst ter hoogte van de
schouders en letters niet groter dan 7cm
Eén reclamelogo op elk van de mouwen, met maximale afmetingen van h: 10cm en br.: 7cm
Bij scheidsrechterduo’s is identieke reclame verplicht.
Individuele reclame op de trainingspakken mag slechts aangebracht worden op de rugzijde van het
trainingspak.
Voorafgaand dient schriftelijke toelating te worden gevraagd aan het Comité Wedstrijdzaken.
Het Comité geeft advies aan de Raad van Bestuur die soeverein beslist over de toelating. Tegen de
beslissing is geen beroep mogelijk.
De aanvraag bevat:
• de aan te brengen tekst of logo (ter verduidelijking: reclame voor rookwaren en voor producten
en diensten in strijd met de openbare orde en goede zeden zullen niet toegestaan worden)
• een duidelijke tekening of foto hoe de kledij er, met de reclame, zal uitzien.

SCHEIDSRECHTERS
Toelichtingen:
Het overdragen der leiding van een wedstrijd aan de te laat komende scheidsrechter is toegelaten met
toestemming van beide partijen en enkel voor het geval het een gewone geaffilieerde bij de K.B.K.B. is
die de leiding van de wedstrijd heeft moeten nemen (vergadering R.v.B 2/8/1941)
ALGEMENE INLICHTINGEN 2017-2018

PAGINA 17 VAN 27

VERPLAATSINGSKOSTEN
Voor alle wedstrijden heeft de scheidsrechter recht op terugbetaling van zijn reiskosten (2 de klasse) of
een vergoeding van € 0.20 per km voor het gebruik van een eigen vervoermiddel (effectief afgelegde km
tussen de woonplaats en het speelveld/sporthal en terug). Deze vergoeding geldt echter niet voor de
gelegenheidscheidsrechters.
VOORKEUR BIJ AFWEZIGHEID VAN EEN OFFICIEEL AANGEDUIDE SCHEIDSRECHTER (RvW art. 18):
18-1

Indien de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is, zal de voorkeur gegeven worden aan de op
het terrein aanwezige personen (ten minste achttien jaar oud) volgens onderstaande lijst :
1. een neutraal scheidsrechter klasse A gekozen door de ontvangende club;
2. een neutraal scheidsrechter klasse A gekozen door de bezoekende club;
3. een scheidsrechter klasse A gekozen door de ontvangende club;
4. een scheidsrechter klasse A gekozen door de bezoekende club;
5. een neutraal kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de ontvangende club;
6. een neutraal kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de bezoekende club;
7. een kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de ontvangende club;
8. een kandidaat-scheidsrechter A gekozen door de bezoekende club;
9. een neutraal scheidsrechter klasse B gekozen door de ontvangende club;
10. een neutraal scheidsrechter klasse B gekozen door de bezoekende club;
11. een scheidsrechter klasse B gekozen door de ontvangende club;
12. een scheidsrechter klasse B gekozen door de bezoekende club;
13. een neutraal kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de ontvangende club;
14. een neutraal kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de bezoekende club;
15. een kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de ontvangende club;
16. een kandidaat-scheidsrechter B gekozen door de bezoekende club;
17. een neutraal scheidsrechter klasse C gekozen door de ontvangende club;
18. een neutraal scheidsrechter klasse C gekozen door de bezoekende club;
19. een scheidsrechter klasse C gekozen door de ontvangende club;
20. een scheidsrechter klasse C gekozen door de bezoekende club;
21. een neutraal kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de ontvangende club;
22. een neutraal kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de bezoekende club;
23. een kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de ontvangende club;
24. een kandidaat-scheidsrechter C gekozen door de bezoekende club;
25. een neutraal scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
26. een neutraal scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
27. een scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
28. een scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
29. een neutraal kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
30. een neutraal kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
31. een kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de ontvangende club;
32. een kandidaat-scheidsrechter D gekozen door de bezoekende club;
33. een neutraal competitiespeler bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
34. een neutraal competitiespeler bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club;
35. een competitiespeler bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
36. een competitiespeler bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club.
37. een neutraal recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
38. een neutraal recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club;
39. een recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de ontvangende club;
40. een recreant bij de K.B.K.B. gekozen door de bezoekende club.
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Zo er slechts acht spelers van iedere ploeg aanwezig zijn dienen de beide partijen een speler
welke voldoet aan art. 15-4 te laten uitvallen, aan te wijzen door de respectievelijke
ploegafgevaardigden, zoals voorzien in art. 54-1.
18-3 De aanwijzing van de scheidsrechter geschiedt volgens de bij art. 18-1 vastgestelde rangorde.
Indien de ploegen kwantitatief niet gelijk zijn, wordt de scheidsrechter aangewezen door en uit de
ploeg die over het grootst aantal spelers beschikt.
18-4 Indien een wedstrijd wegens het ontbreken van een scheidsrechter niet doorgaat, verliezen beide
partijen de wedstrijd met 5 - 0 en betalen een boete van 30 k, tenzij één der partijen bewijst, dat
het de andere was die niet spelen wilde. In dit geval is het alleen de partij die weigerde te
spelen, die met 5 - 0 verliest en een boete van 30 k betaalt.
18-5 Indien één of beide ploegen onvolledig zijn, kan de wedstrijd aanvangen of doorgaan, mits een
indeling mogelijk is waarbij in geen enkel vak minder dan drie spelers van een partij zijn
opgesteld en in geen vak twee spelers en één speelster van één partij staan tegenover één speler
en twéé speelsters van de andere partij.
18-2

TORNOOIEN
De toelating voor het inrichten van tornooien is te vragen aan het Comité Wedstrijdzaken.

VERTEGENWOORDIGINGEN
De Raad van Bestuur zal zich zo mogelijk en indien hij daartoe ten minste vier weken op voorhand een
uitnodiging ontvangt, door de voorzitter, door een ander lid van de Raad van Bestuur of door de voorzitter
van één van zijn comités doen vertegenwoordigen op volgende door verenigingen georganiseerde
activiteiten :
- Organisaties/festiviteiten die als hoofdactiviteit dienen te worden beschouwd in het kader van
jubileumvieringen ter gelegenheid van hun 10-25-50-75 en 100-jarig bestaan.
- Wedstrijden, tornooien en andere sportieve organisaties, gehouden onder auspiciën van de K.B.K.B.
- Opening van nieuwe accommodaties en ingebruikname van nieuwe speelvelden.
- Kampioenenvieringen van nationale reeksen voor zover het een kampioenstitel betreft, behaald door
het fanionteam.
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VERZEKERINGEN
Collectieve sportverzekering
Polisnummer ARENA : 1.115.754 A
Inzake niet-leden die deelnemen aan promotionele activiteiten:
Polisnummer ARENA : 1.115.754 B
N.V. ARENA, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel
www.arena-nv.be
Tel.: 02 512 03 04
Fax: 02 512 70 94
E-mail: arena@arena-nv.be
Wat te doen in geval van ongeval:
1. De verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De club/federatie voorziet een ongevalformulier.
3. Met het ongevalformulier gaat u naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen.
4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele
onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) en verslagen
op naar: N.V. ARENA, Tweekerkenstraat 14, 1000 Brussel.
5. Eens de verzekeringsmaatschappij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf
dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddellijk overmaken zodat de
verzekeringsmaatschappij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.
7. U dient de maatschappij onmiddellijk de ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te
melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.
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WEDSTRIJDEN
AANVANGSTIJD
Het Comité Wedstrijdzaken wijzigt dit op verzoek van een vereniging, vergezeld van de toestemming van
de tegenpartij, ingediend minstens twee kalenderdagen vóór het vastgestelde aanvangsuur (RvW art.
92).
AANVANGSTIJD VELD BIJ VERRE VERPLAATSINGEN
Bij wedstrijden waarbij, voor de bezoekende clubs, een verre verplaatsing noodzakelijk is, kan de
scheidsrechter, indien er naar zijn oordeel buitengewone omstandigheden zijn, de uitwerking van RvW
art. 98-2 opschorten waarbij het aanvangsuur van de te spelen wedstrijd wordt verlaat.
De scheidsrechter deelt, ten laatste op het aangewezen aanvangsuur, aan de clubafgevaardigde van de
ontvangende club zijn beslissing en de duur van de opschorting mee.
De duur van de opschorting kan nooit langer zijn dan 15 minuten.
Het aanvangsuur van de nadien geprogrammeerde veldwedstrijden kan met een gelijke duur verlaat
worden.
WEDSTRIJDFORMULIEREN
Blanco wedstrijdformulieren zijn beschikbaar via de website www.korfbal.be (beslissing RvB
16/08/2005)
CLUBKLEUREN
Wordt, ter beoordeling door de scheidsrechter, hetzelfde of bijna hetzelfde clubkostuum gedragen door
de clubs welke tegen elkaar spelen, dan dient de bezoekende club in een ander clubkostuum aan te
treden duidelijk verschillend van de ontvangende club (RvW art. 125).
LEEFTIJDEN
Algemene regel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competitiespelers onder de zestien jaar mogen niet aan de 1ste klasse wedstrijden van de
hoogste reeks deelnemen. Het Comité voor Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie
verlenen.
Competitiespelers onder de veertien jaar mogen niet aan seniorenwedstrijden deelnemen. Het
Comité Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
Competitiespelers onder de twaalf jaar mogen niet aan wedstrijden U19 deelnemen.
Competitiespelers onder de tien jaar mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
Competitiespelers onder de negen jaar mogen niet aan wedstrijden U14 of U12 deelnemen.
Senioren mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
Spelers U19 ingedeeld in seniorenachttallen, mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
Spelers U16 ingedeeld in seniorenachttallen, mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
Spelers U19 mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
Spelers U16 ingedeeld in achttallen U19, mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
Spelers U16 mogen niet aan wedstrijden U14 deelnemen.
Spelers U14 ingedeeld in achttallen U16, mogen niet aan wedstrijden U14 deelnemen.
Spelers U14 mogen niet aan wedstrijden U12 deelnemen. Spelers U12 ingedeeld in achttallen
U14, mogen niet aan wedstrijden U12 deelnemen.
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Specifieke regelingen
De terzake geldende competitiestructuur kan toelaten dat een bepaald aantal spelers, onder
welbepaalde voorwaarden, van een hogere leeftijd aan wedstrijden van een lagere U-reeks kan
deelnemen. Het Comité Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
Spelers uit hogere achttallen mogen gedurende het lopende competitiejaar niet in een lager achttal
uitkomen, behoudens dispensatie door het Comité Wedstrijdzaken of Comité Jeugdkorfbal indien het
jeugdleden en/of jeugdreeksen betreft (RvW art. 41).
Tijdens de competitie mogen ten hoogste twee spelers en twee speelsters van een hoger naar een lager
achttal worden overgebracht.
Afwijking veld : Tijdens de competitie is het aantal spelers/speelsters dat naar een lager achttal kan
worden gemuteerd evenredig aan het aantal ingeschreven achttallen verminderd met 2 in het geval art.
42-3 van kracht is, zijnde 1 speler en 1 speelster per ingeschreven achttal.
Leeftijdsgrenzen
zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang neemt
- U19 : 16, 17 en 18 jaar (geboren in 1999 – 2000 2001)
- U16 : 14 of 15 jaar (geboren in 2002 – 2003)
- U14 : 12 of 13 jaar (geboren in 2004 – 2005)
- U12 : 10 of 11 jaar (geboren in 2006 – 2007)
- U10 : 8 of 9 jaar (geboren in 2008 – 2009)
- U8 : 6 of 7 jaar (geboren in 2010 – 2011)
- U6 : - 6 jaar (geboren in 2012 en later)
SPELERSLICENTIE
Aan de bondswedstrijden mogen slechts die spelers deelnemen, die door hun club als competitiespeler
werden opgegeven en als zodanig op de affiliatielijsten van de K.B.K.B. werden ingeschreven en waarvoor
een geldige spelerslicentie werd afgeleverd.
Vóór aanvang van de wedstrijd melden de spelers en eventuele voorziene invallers zich bij de
scheidsrechter. De scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen. Deze controles
gebeuren in aanwezigheid van beide ploegafgevaardigden. Een speler, wiens spelerslicentie niet kan
worden voorgelegd, mag aan de wedstrijd deelnemen mits het voorleggen van een geldig
identiteitsbewijs (identiteitskaart, internationaal rijbewijs of door de bevoegde overheid afgeleverd
bewijs van diefstal (RvW art. 50-4)). Er dient dan wel een boete van 50 K betaald te worden door de
vereniging waarbij deze speler/ster aangesloten is (RvW art. 50-5).
9 jarigen die optreden in U12 wedstrijden, moeten een geldige spelerslicentie, een kopie ervan of een
Kids- ID kunnen voorleggen(boete 50K)
TIME OUT
Het is de coach die het rode bord met witte "T" bij aanvraag van een time-out toont. Ieder team zorgt
voor zijn eigen, door het Comité Wedstrijdzaken ter beschikking gesteld, bord.
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DUUR AFMETINGEN PAAL EN BAL
Veld
Wat
Senioren A achttallen
Senioren B & C achttallen
Gewestelijke reeks
U19 1ste klasse
U19 2de klasse en lager
U16 1ste klasse
U16 2de klasse en lager
U14 1ste klasse
U14 2de klasse
U14 Korfbal4
U12 1ste klasse
U12 2de klasse
U12 Korfbal4
U10 League
U10 Korfbal4
2 teams
3 teams
U8 monoleague
U8 Wriemel

Duur
2 x 35 min.
2 x 30 min.
2 x 30 min.
2 x 35 min.
2 x 30 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.
2 x 25 min.
4 x 10 min.
2 x 20 min.
2 x (2 x 10 min.)
2 x (2 x 10 min.)
2 x 20 min.
4 x 7,5 min
2 x 7,50
4 x 7,5 min
12 – 15 min.

Rust
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.

Afmeting
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
20 x 40
15 x 30
20 x 40
20 x 40
15 x 30
15 x 30
20
20
20
20

x
x
x
x

20
20
20
20

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Paalhoogte
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,50 m.
3,00 m.
3,00 m.
3,00 m.
2,50 m.

Bal nr.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4

2,50 m.
2,50 m.
2,00 m.
2,00 m.
Wriemelmand

4
4
4
3

Opgelet !
Voor alle A-achtallen en jeugdreeksen 1e klasse dient een strook ter breedte van tenminste 2 meter
afgebakend te worden (spelregels par. 1.1 toelichting) + 1 meter extra rond de reservebanken (RvW art.
85-7 f).
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Zaal
Wat
Duur
Rust
League (Top & Promo)
Hoofdklasse 1
2 x 25 min. RPT
10 min.
A achttallen
League (Top & Promo)
Hoofdklasse 1
2 x 25 min. RPT
5 min.
B achttallen
League (Top & Promo)
Hoofdklasse 1
2 x 25 min.
5 min.
C achttallen
Lagere A achttallen
2 x 30 min.
10 min.
Lagere B & C achttallen
2 x 25 min.
5 min.
Gewestelijke achttallen
2 x 25 min.
5 min.
U19 1ste klasse A & B
2 x 25 min. RPT
10 min.
U19 1ste klasse C
2 x 25 min.
5 min.
U19 2de klasse en lager
U16 1ste klasse A
2 x 25 min. RPT
5 min.
U16 GP
2 x 25 min.
5 min.
U16 2de klasse en lager
U14 1ste en 2de klasse
2 x 25 min.
5 min.
U14 Korfbal4
4 x 10 min.
5 min.
U12 1ste klasse
2 x 20 min.
5 min.
U12 2de klasse en lager
2 x (2 x 10 min.)
5 min.
U12 Korfbal4
2 x (2 x 10 min.)
5 min.
U10 league
2 teams
2 x 20 min.
3 teams
4 x 5 min.
U10 Korfbal4
2 teams
4 x 7,5min.
5 min.
3 teams
2 x 7,5 min.
U8 monoleague
2 teams
4 x 7,5 min.
3 teams
2 x 7,5 min.
U8 Wriemel
12 tot 15 min.
5 à 6 teams
(*) Afmetingen afhankelijk van de mogelijkheden zaal

Afmeting

Paalhoogte

Bal nr.

20 x 40 m.

3,50 m.

5

20 x 40 m.

3,50 m.

5

20 x 40 m.

3,50 m.

5

20
20
20
20
20

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

m.
m.
m.
m.
m.

5
5
5
5
5

3,50 m.
3,50 m.

5
5

3,50
3,50
3,00
3,00
3,00

m.
m.
m.
m.
m.

5
5
4
4
4

15 x 30 m.
15 x 30 m.

2,50 m.
2,50 m.

4
4

20 x 20 m.
20 x 20 m.

2,50 m.
2,50 m.

4
4

20 x 20 m.
20 x 20 m.
20 x 20 m.

2,00 m.
2,00 m.
2,00 m.
Wriemelmand

4
4
3

x
x
x
x
x

40
40
40
40
40

m.
m.
m.
m.
m.

20 x 40 m.
20 x 40 m.
20 x 40 m.
15 x 30 m. (*)
20 x 40 m.
20 x 40 m.
15 x 30 m. (*)

RPT = Real Playing Time
 Voor jeugd U12K4, U14K4, U10 en lager, zie ook de door het Comité Jeugdkorfbal uitgegeven
richtlijnen.
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VERSCHUIVEN VAN WEDSTRIJDEN
ART. 89
89-1. Het Comité Wedstrijdzaken stelt de wedstrijdprogramma’s op en :
89-1-1.
Bezorgt de clubs uiterlijk 6 weken voor aanvang van de competitie een voorlopige
programmatie. Elke club kan gedurende 3 weken, correcties van hun
thuiswedstrijden binnen hetzelfde wedstrijdblok doorgeven, indien wedstrijden
buiten het wedstrijdblok moeten verschoven worden kan dit uitsluitend in
onderling overleg.
89-1-2.
De definitieve programmatie wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de
competitie aan de clubs bezorgd. Vanaf dat moment gelden de bepalingen van art.
90 (Verschuivingen in onderling overleg).
89-1-1.
Afwijking veld jeugd
Voor de onderscheiden jeugdreeksen ontvangen de clubs de programmatie op basis
van de eindrangschikking van de NJCD en dit volgens de bepalingen van de ter
zake geldende Competitiestructuur 1ste klasse Jeugdreeksen en
Competitiestructuur lagere klassen Jeugdreeksen.
Na ontvangst hebben de clubs 2 weken om aanpassingen te vragen.
Nadien gelden de bepalingen van art. 90 (Verschuivingen in onderling overleg).
De eerste 3 wedstrijden van de onderscheiden jeugdreeksen 1ste klasse kunnen
uitsluitend binnen deze 3 wedstrijdblokken verplaatst worden.
Indien de competitie onderverdeeld is in een voor- en naronde zal de voorlopige
programmatie van de naronde ten laatste 6 weken voor de aanvang van de
naronde bekend gemaakt worden. De clubs kunnen tot 2 weken voor de start van
de eindronde wijzigingen doorgeven.
Vervolg van dit artikel  Reglement van Wedstrijden
ART. 90
90-1. Het Comité voor Wedstrijdzaken is bevoegd wedstrijden in te lassen en te verschuiven.
90-2. Het is verplicht de te spelen wedstrijden ten minste tien kalenderdagen voor de aanvang ter
kennis van de betrokken clubs te brengen
90-3 Voor de achttallen van :
90-3-1. de gewestelijke- jongeren- en alle jeugdreeksen vanaf 2de klasse volstaat het om
verschuivingen, op het daarvoor bestemde formulier en met het akkoord van de
tegenpartij, aan het Comité Wedstrijdzaken te melden.
90-3-2. de Hoogste Reeks en 1ste klasse jeugd, kunnen, voor elk achttal, binnen de hieronder
gestelde grenzen, wedstrijden in onderling overleg verschoven worden:
90-3-2-1. Eén wedstrijd in de periode vóór de zaalcompetitie;
90-3-2-2. Eén wedstrijd tijdens de zaalcompetitie;
90-3-2-3. Eén wedstrijd in de periode na de zaalcompetitie.
90-3-3. De verschoven wedstrijd dient gespeeld te worden, ofwel voor de oorspronkelijke
datum, ofwel:
90-3-3-1. ingeval van 90-3-2-1 voor aanvang van de zaalcompetitie;
90-3-3-2. ingeval van 90-3-2-2 voor de vóórlaatste wedstrijd van de zaalcompetitie;
90-3-3-3. ingeval van 90-3-2-3 voor de vóórlaatste wedstrijd van de veldcompetitie.
90-3-4. Het daartoe bestemde formulier moet, met vermelding van akkoord van de
tegenpartij, uiterlijk vijf kalenderdagen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum,
of vijf kalenderdagen voor de nieuwe datum indien de wedstrijd voor de
oorspronkelijke datum gespeeld zou worden, aan het Comité Wedstrijdzaken
bezorgd te worden.
90-3-5. Ingeval van mogelijke competitiebeïnvloeding kan het Comité Wedstrijdzaken de
onderling overeengekomen verschuiving weigeren. Hiervan moet zij, binnen de twee
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kalenderdagen na ontvangst van het bericht van verschuiving, beide clubs,
gemotiveerd, op de hoogte te brengen.
90-3-6. Andere verschuivingen, behoudens deze ingevolge overmacht, waar noch de club
noch de spelers vrijwillig oorzaak van zijn, zijn niet meer mogelijk.
90-3-7. Ingeval van overmacht, waar noch de club noch de spelers vrijwillig oorzaak van
zijn, kan, voor achttallen van de Hoogste Reeks en 1ste klasse van alle
jeugdreeksen, nog een verschuiving aangevraagd worden.
Op verzoek van een club, en vergezeld van de toestemming van de tegenpartij,
ingediend ten minste vijf kalenderdagen voor de vastgestelde datum, zal het Comité
Wedstrijdzaken de motivatie van de verschuiving beoordelen en kan, op basis
daarvan, de wedstrijdverschuiving aanvaarden of gemotiveerd weigeren. De
bepalingen van art. 90-6 en 113 blijven onverkort van kracht
Vervolg van dit artikel  Reglement van Wedstrijden
WISSELSPELERS
Het is de coach die het het groene bord met witte horizontale tegengestelde pijlen toont bij
aankondiging van een spelersvervanging.
De inkomende speler staat klaar om in te vallen. Voor de zaal is dit op de wisselspot.
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.
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