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Mededelingen van het secretariaat.  

Administratieve gegevens 
Vlaamse Zaalvoetbalbond Prov. 

Antwerpen: Boomgaardstraat 22/6, 2600 

Berchem. 

Tel: 03/286.07.23  

Antwoordapparaat: 03/286.07.22  

E-mail: 

lief.belmans@vlaamsezaalvoetbalbond.c

om 

Doorbellen van de uitslag 
Na de wedstrijd en vóór middernacht op 

het nummer 0900.28.8.28. 

Wedstrijdbladen 
Het origineel wedstrijdblad moet binnen 

24u na de wedstrijd verzonden worden 

naar het secretariaat.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Beste Gerechtigd Correspondent, 

 

 

 

Wegens organisatorische wijzigingen (parking en cafetaria gesloten) zal er geen Algemene Vergadering meer 

doorgaan in het “Huis van de Sport” te Berchem. 

 

Alle clubs kunnen hun papieren komen afhalen op het secretariaat in de week van 26 augustus, dit tijdens de 

openingsuren: maandag tussen 14u en 19u30, woensdag en vrijdag tussen 13u30 en 17u00. 

 

Bij het niet afhalen van uw enveloppe zal er een boete van € 32.50 worden aangerekend.  

De documenten worden niet per post nagestuurd. 

 

 

Namens het Provinciaal Comité, 

Lief Belmans 

Secretaris 
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Beker 2019-2020 – voorronde 
 

1/16 finales 
 

nr datum uur sporthal   thuisploeg     bezoekers 

50501 27-11-19 20.00 HOSP 885002 Hoboken Ster-B   6885001 TS Wommelgem 

50502 20-12-19 22.00 WOMM 7866001 Arowa   8812001 FC 't Zuid 

50503 26-09-19 22.00 ANLO 7846002 HB Zurenborg-B   8828001 Stormtroopers 

50504 20-09-19 21.00 KIBU 7899001 JFS Hoboken   1852052 Atletico 

50505       8802001 Antwerp Kasbar     vrij 

50506 05-12-19 22.00 ANLO 8824001 AS Sport   1852023 Rendez-Vous 

50507 25-11-19 22.00 KIBU 8827001 Bellatoris   847001 Utd'76 Luchtbal 

50508 27-09-19 22.00 KIBU 8825001 Antwerp Exotic   1852055 FC Marifa 

50509 29-10-19 22.00 ALIN 8818001 Motown   8817001 RSA Willebroek 

50510       7888001 Deurne Noord     vrij 

50511 27-11-19 22.00 MEPL 8817003 RSA U19   2862002 GS Beo Hoboken-B 

50512 16-10-19 22.00 LIST 8820001 PSF Lier   1852004 FC Tugas 

50513 23-09-19 22.00 KIBU 8829001 The Bullets   847002 Utd'76 Schoten 

50514       7857001 AC Antwerpen     vrij 

50515 29-11-19 21.30 ZAVE 2877001 E.C.S.   1852081 Rumst Utd 

50516 30-10-19 22.00 MEPL 8817002 RSA Mechelen   8811001 Steunproject 
 
 

 
BEKER VAN ANTWERPEN 

REGLEMENT 

 
 
 

1. Inrichting 

Het PC/Antwerpen richt ieder seizoen een 

provinciale bekercompetitie in, “ Beker van  

Antwerpen” genaamd (afgekort : BVA), die gespeeld  

wordt met rechtstreekse uitschakeling tot en met de  

finale. 

 

2. Trofeeën 

De BVA is begiftigd met een beker voor de 

overwinnaar van de finale. De verliezer zal een  

herinneringstrofee ontvangen. Deze trofeeën blijven  

eigendom van de club. 

 

3. Organisatie en beheer 

De BVA wordt georganiseerd en beheerd door het  

PC/Antwerpen, dat zelf in zijn schoot de nuttige  

maatregelen of speciale schikkingen zal treffen. 

Het PC/Antwerpen heeft tot opdracht : 

- de kalender van de wedstrijden uit te 

werken ; 

- over te gaan tot de loting, die de 

tegenstrevers zal aanwijzen ; 

- zich uit te spreken over ieder geschil of 

scheidsrechtersverslag in verband met de 

uitslag van de wedstrijd. 

 

4. Deelname 

A.   Aan de BVA mogen alle clubs, ingeschreven 

in de Antwerpse provinciale competitie, deelnemen. 

Nieuwe clubs, die inschrijven voor de provinciale 

competitie Antwerpen van het seizoen waarin de 

BVA gespeeld wordt, mogen eveneens deelnemen. 

 

B.        Een Liga vormt één club, zij zijn aldus  

gerechtigd om aan de Beker van Antwerpen deel te  

nemen. 

Per Liga kunnen slechts 10 ploegen aan de Beker van  

Antwerpen deelnemen. 

Deze ploegen mogen slechts die spelers opstellen die  

binnen de Liga in hun ploeg aan de competitie  

deelnemen.  

Een Liga ploeg wordt erop gewezen dat art. 4.2 ook  

op en van toepassing is, d.w.z. dat zij geen spelers  

kan opstellen met een provinciale licentie die als lid  

van een nationaal spelende club aan de Beker van  
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België hebben deelgenomen. 

 

Clubs die zowel een nationale als een provinciale  

ploeg hebben mogen geen spelers in competitie van  

de Beker van Antwerpen laten deelnemen, die in het  

betrokken seizoen, aan de competitie van de beker  

van België deelnemen. 

 

 

De deelname is facultatief. De actieve clubs dienen  

hun deelname aan het PC/ Antwerpen te betekenen  

op het inschrijvingsformulier. 

 

Elke deelnemende ploeg/club dient een  

deelnemingsrecht te betalen, dat jaarlijks door het  

PC/Antwerpen vóór 1 juni wordt vastgelegd. 

 

5. Loting 

De clubs waarvan de naam als eerste uit de bus komt  

bij de loting wordt als thuisclub beschouwd. 

 

Voor wat eventueel de voorronde betreft, worden de  

ploegen van de 1e provinciale afdeling niet bij de  

loting betrokken. De ploegen van de 1e afdeling  

dienen aan te treden vanaf de 1/64e finales, doch  

mogen in de 1/64e finales geen tegenstander  

ontmoeten die tot dezelfde afdeling behoort. 

 

6. Forfait 

Ieder forfait zal bestraft worden zoals voorzien voor  

een wedstrijd voor het provinciaal kampioenschap. 

 

7. Wedstrijden tot en met de 1/16e finales 

Tot en met de 1/16e finales worden de wedstrijden  

gespeeld in de sporthal van de thuisclub. Deze dient  

de huur ten hare laste te nemen; de bezoekende club  

staat in voor haar verplaatsingskosten, terwijl de  

scheidsrechterskosten ten laste zijn van beide clubs,  

ieder voor de helft. 

 

Indien de thuisclub in de onmogelijkheid verkeert de  

bekerwedstrijd tijdens de voorziene termijn in haar  

sporthal te spelen, dient ze dit ten laatste veertien  

dagen voor de voorziene speeldag te betekenen aan  

het PC/Antwerpen en de tegenstrever. Deze kan  

binnen de drie dagen aan het PC/Antwerpen  

voorstellen om de wedstrijd in zijn sporthal en op zijn  

kosten wat de huur betreft, te laten doorgaan binnen  

de voorziene termijn. Bij ontstentenis van dergelijk  

voorstel binnen de vastgestelde termijn, zal het  

PC/Antwerpen ambtshalve een sporthal aanwijzen en  

de huur ten laste leggen van de oorspronkelijke  

thuisclub. 

 

8. Wedstrijden tot en met de 1/8e en 1/2e finale 

Deze wedstrijden worden gespeeld in een sporthal  

aangewezen door het PC/Antwerpen. 

De huur van de sporthal en de wedstrijdvergoeding  

zonder verplaatsing zijn ten laste van beide ploegen,  

ieder voor de helft. 

Voor deze wedstrijden zal de PSC/A van ambtswege  

een lijnrechter aanduiden. 

 

9. Finale 

Deze wordt gespeeld in een sporthal aangewezen  

door het PC/A dat de organisatiekosten ten zijne laste  

zal nemen. 

 

10. Aanrekening kosten 

De kosten van de sporthallen, gehuurd of  

aangewezen door het PC/Antwerpen en van de  

scheidsrechters worden betaald door het  

PC/Antwerpen en verrekend aan de betrokken clubs  

via hun rekening courant. 

11. Kwalificatie spelers 

Iedere speler, rechtmatig gekwalificeerd voor  

deelneming aan de officiële kampioen- schappen van  

de V.Z.V.B., is gemachtigd om uit te komen in  

wedstrijden voor de Beker van Antwerpen.  Spelers,  

die over een dubbele licentie beschikken (nationaal of  

provinciaal kampioenschap – liga, of omgekeerd)  

mogen kiezen met welke ploeg ze aantreden, doch  

moeten dan alle wedstrijden van de beker bij dezelfde  

ploeg blijven spelen. (uitzonderingen: toepassing  

art.4.2) 

 

12. Aanstelling scheidsrechters 

De scheidsrechters en eventueel de lijnrechters  

worden aangesteld door de PSC/Antwerpen. 

Voor de wedstrijden vanaf de 1/8e finales zal de  

PSC/Antwerpen ambtshalve een lijnrechter  

aanduiden. 

 

13. Onbesliste wedstrijden 

Tot en met de ½ finales zullen er, wanneer een  

wedstrijd onbeslist eindigt, geen verlengingen  

worden gespeeld. 

Afrekening tussen de twee tegenstrevers zal gebracht  

worden door middel van strafschoppen, zoals  

voorzien in spelreglement – blz. 28. 

 

In de finale zullen twee extra-times van vijf minuten  

elk worden gespeeld.  Na de eerste extra-time zullen  

de tegenstrevers van kamp wisselen, zonder rust.   

Indien er na de extra-time nog geen afrekening is, zal  

er gehandeld worden volgens blz. 28 van het  

spelreglement. 

 

14. Beste verliezer 

Om, indien nodig, de beste verliezer(s) vast te stellen,  

zal er rekening gehouden worden met het kleinste  

doelpuntenverschil, bereikt na de reglementaire  

speeltijd van de wedstrijd(en).   

In geval van gelijkheid komt de club met het grootst  

aantal gescoorde doelpunten in aanmerking als beste  

verliezer.   
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Is er daarna nog gelijkheid dan zal het lot beslissen,  

volgens een trekking verricht door het  

PC/Antwerpen. 

 

15. Kwalificatie voor de Beker van België 

Het aantal provinciaal spelende clubs dat mag  

deelnemen aan de BVB wordt jaarlijks vastgesteld  

door het bevoegd comité van de B.Z.V.B. 

De deelname van de provinciale clubs is facultatief,  

maar ze moet aan het PC/Antwerpen betekend  

worden samen met de inschrijving van de BVA. 

Er kan slechts één ploeg  per club aan de beker van  

België deelnemen. (Liga is één club) 

De provinciale clubs die de beste resultaten behaald  

hebben in de BVA komen in aanmerking voor  

deelname aan de BVB voor het volgend seizoen à  

rato van het toegelaten aantal. 

Komen hiervoor achtereenvolgens in aanmerking : de  

winnaars van de 1/4e finales, idem van de 1/8e  

finales, de 1/16e finales, . . . 

Om de beste verliezers te bepalen, zal er gehandeld  

worden zoals in punt 14. 

Indien een provinciaal spelende club winnaar wordt  

van de BVB zal zij van ambtswege door het PC  

opgenomen worden om volgend seizoen aan de BVB  

deel te nemen (bekerreglement B.Z.V.B. – laatste  

alinea). 

 

16. Klachten 

Iedere klacht betreffende de BVA moet volgens de  

reglementaire schikkingen bij aangetekend schrijven  

aan het PC/Antwerpen worden verzonden, uiterlijk de  

eerste werkdag na de wedstrijd. De zaterdag wordt  

niet als werkdag beschouwd. 

Wanneer een klacht in verband met feiten van  

sportieve aard of met kwalificatie van een speler als  

gegrond wordt erkend door het PC/Antwerpen, kan  

deze de uitslag van de wedstrijd wijzigen in forfait  

ten nadele van de club die het pleit verloren heeft.  

Bovendien kan het PC/Antwerpen de in gebreke  

zijnde club een boete opleggen. 

 

Het PC kan enkel beslissingen nemen betreffende de  

uitslag van de wedstrijd. Wat betreft eventueel toe te  

passen tuchtmaatregelen wordt het dossier  

doorverwezen naar de Provinciale sportcommissie. 

 

Wanneer een klacht in verband met een vergissing,  

welke door de scheidsrechter werd begaan, in  

toepassing van het reglement over de spelregels, als  

gegrond wordt erkend door het PC/Antwerpen en  

gezegde vergissing de uitslag van de wedstrijd heeft  

beïnvloed, wordt de wedstrijd beschouwd als  

geëindigd op een gelijkspel.  Het lot duidt dan de  

club aan die aan de volgende ronde mag deelnemen.  

Deze lottrekking zal door het PC/Antwerpen verricht  

worden. 

 

17. Beroepen 

De beslissingen van het PC/Antwerpen zijn zonder  

verhaal. 

 

18. Allerlei 

Alle reglementaire schikkingen zijn toepasselijk op  

de BVA, in zoverre ze niet indruisen tegen de  

speciale bepalingen van onderhavig reglement. 

 

Alle onvoorziene gevallen zullen door het  

PC/Antwerpen beslecht worden. 

 

Namens het Provinciaal Comité, 

 

 

Schorsing na 3de gele kaart. 
 

Een speler die in de provincie Antwerpen driemaal 

is uitgewezen (door een gele kaart) is automatisch 

geschorst voor de tweede competitiewedstrijd na 

het krijgen van de 3de gele kaart. Dit volgens de 

kalender van de ploeg waarin hij de gele kaart heeft 

opgelopen. 

 

De speler zal ook geschorst worden voor alle andere 

wedstrijden die in dezelfde speelweek gespeeld 

moeten worden door zijn club. 

 

Elke gele kaart opgelopen na de derde gele kaart zal 

opnieuw resulteren in een schorsing. 

 

Een gele kaart opgelopen tijdens bekerwedstrijden 

wordt meegeteld. De schorsingen zijn echter niet 

van toepassing op bekerwedstrijden. 

 

De club moet dienaangaande zelf de administratie 

voeren. 

 

Er zal wel in Minishot een oplijsting gebeuren van 

alle gele kaarten tijdens het lopende seizoen. 

Deze lijst is echter niet volledig  

 

Indien de geschorste speler toch wordt opgesteld in 

de betreffende wedstrijd(en), zal een forfait ten 

nadelen van zijn ploeg/club worden uitgesproken 

(zie art 194 van het Org. Regl.), door de provinciale 

sportcommissie.  

 

Forfaits uitgesproken ten gevolge van het opstellen 

van een geschorste speler tellen niet mee voor het 
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algemeen forfait van de ploeg/club (zie art 200 van 

het Org. Regl). 

 

De gele kaarten worden niet overgedragen naar het 

volgend seizoen. Schorsingen echter wel. 

 

De boete bedraagt € 8.10 per schorsing. 

 

Elke betwisting over een uitgesproken forfait door 

de sportcommissie, zal behandeld worden door het 

PC. 

 

 

Namens het Provinciaal Comité 
  

 

Overzicht tussenseizoen  2019 - 2020 
 

Clubs met naamsverandering: 

Oude naam:     Nieuwe naam: 

ZVK Katelijne     Salaam Mechelen 

Antwerp AAB     Antwerp AC 

Bisthoven     Deurne Noord 

Zvc Willebroek     RSA Willebroek   

 

Nieuwe clubs en ploegen   Ontslagnemende clubs 

A.S. Sport 8824    Westmalle 0815 

Antwerp Exotic 8825    Zvc T. J. 6811 

Elite S.V. 8826     Jong Zandhoven 6818 

FC Bellatoris 8827    Project Salaam 7887 

FC Stormtroopers 8828    Bracademie 8805 

The Bullets 8829    Soccerstars Mechelen 8819    

Katelijne 8830     CSKA Turnhout 8821     

       

Fusie: ROJM Mechelen en Willebroek zal RSA Willebroek 8817 worden. 

  

      

 

Verplaatste wedstrijden na kalenderdruk 
 

nr  wedstrijd  

oude 

datum 

nieuwe 

datum uur zaal week 

21116 Gildenboys – AS Sport   08-11-19 29-11-19 2100 BROE 18 
21256 Gildenboys – Bellatoris   27-03-20 13-03-20 2100 BROE 33 
 
 
 

 

 

AANDUIDINGEN van SCHEIDSRECHTERS 
 

 

 

Week 5  en 6                          van vrijdag 30 augustus tot en met zaterdag 7 september 

 

Week 5             

vrijdag             

80000 30-08-19 2000 DUFF  Supercup   De Vlieger 
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Week 6             

maandag           

21023 02-09-19 2200 BEPO Stormtroopers Elite S.V. De Neef 

82001 02-09-19 1900 DUFF rustieke danny's de duffalo boys Calluy 

82002 02-09-19 2000 DUFF zvc tauro jungleboys Calluy 

82003 02-09-19 2100 DUFF founding fathers john aan't kanon Bouzerda 

82004 02-09-19 2200 DUFF vv den daak the a - team                   Bouzerda 

              

dinsdag             

82005 03-09-19 1930 DUFF real united de schwalbi's Gebruers 

82006 03-09-19 2030 DUFF de duffalo's fc den daak Gebruers 

              

woensdag           

81001 04-09-19 1900 DUFF eendracht vooruit the yankees                   Joosen 

81002 04-09-19 2200 DUFF dvv v/d poll zvc duffoot De Vlieger 

11023 04-09-19 2000 HOSP Hoboken Ster-B Utd76 Schoten Bogaerts 

21024 04-09-19 2200 MEPL RSA U19 AS - Sport Lodewyckx E. 

              

donderdag           

11024 05-09-19 2200 ANLO HB Zurenborg-B RSA Mechelen Calluy 

              

vrijdag             

21025 06-09-19 1900 BROE Solona Ranst Schilde De Vlieger 

81003 06-09-19 1900 DUFF zvc  t'gildenhuis yellow mania Lodewyckx E. 

81004 06-09-19 2000 DUFF zvc de grasmat de spuiters                     Lodewyckx E. 

81005 06-09-19 2100 DUFF zvc lazarus den blauwe hoek Lodewyckx E. 

11025 06-09-19 2100 KIBU JFS Hoboken Antwerpen zvc Bellens 

21027 06-09-19 2200 KIBU Antwerp Exotic Gildenboys Bellens 

11027 06-09-19 2130 ZAVE E.C.S. PSF Lier Bogaerts 

              

zaterdag             

60001 07-09-19 1830 AART Fieldstars VK Dynamic Bellens 

60002 07-09-19 1930 AART Aartselaar Bv Wijkvrienden Bellens 

60003 07-09-19 2030 AART Kraaibos 5 Amigos Reuni Leys 

60004 07-09-19 2130 AART R.U.M. Kraaibos 3 Leys 

61011 07-09-19 2100 KONT Atletico Rendez-Vous Vrancken 

60005 07-09-19 1800 SCHE FC Tugas Fierljeppen De Vlieger 

60006 07-09-19 1900 SCHE Reetro Den Ark De Vlieger 

60007 07-09-19 2000 SCHE De Witpen Flying Spurs Janssens 

60008 07-09-19 2100 SCHE Pyro's United Anvers Sportif Janssens 

60009 07-09-19 1800 TERH Ter Haeghe FC Classic Jehin 

60010 07-09-19 1900 TERH All Stars t Pleintje Jehin 

60011 07-09-19 2000 TERH Balcontrol Gillion Group Lodewijks L. 

60012 07-09-19 2100 TERH Tifo d'Oro JFS Hoboken Lodewijks L. 
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Week 7                           van maandag 9 september tot en met zaterdag 14 september   
 

maandag             

11032 09-09-19 2100 ANLU Utd76 Luchtbal Antwerpen zvc Bogaerts 

81006 09-09-19 1900 DUFF gba. Duffel zvk gerco Lodewyckx E. 

82007 09-09-19 2000 DUFF young boys de spuiters                     Lodewyckx E. 

82008 09-09-19 2100 DUFF vv den daak de duffalo boys Joosen 

82009 09-09-19 2200 DUFF de duffalo's jungleboys Joosen 

21033 09-09-19 2200 KIBU FC Bellatoris RSA U19 De Neef 

21031 09-09-19 1900 ZAVE All Stars Pul. Schilde Leys 

              

dinsdag             

11033 10-09-19 2100 ALIN Motown Hoboken Ster-B Van Boven 

82010 10-09-19 1930 DUFF zvc de grasmat the a - team                     Gebruers 

82011 10-09-19 2030 DUFF zvc tauro rustieke danny's Gebruers 

              

woensdag           

82012 11-09-19 1900 DUFF zvc duffoot the yankees                   Gebruers 

81007 11-09-19 2200 DUFF yellow mania eendracht vooruit Joosen 

11034 11-09-19 2200 MEPL RSA Mechelen Duv Breendonk De Vlieger 

              

donderdag           

21034 12-09-19 2200 ANLO AS - Sport The Bullets Van Boven 

              

vrijdag             

81008 13-09-19 1900 DUFF den blauwe hoek gba. Duffel De Vlieger 

81009 13-09-19 2000 DUFF founding fathers fc den daak De Vlieger 

81010 13-09-19 2100 DUFF zvc lazarus zvc t'gildenhuis De Vlieger 

21037 13-09-19 2200 KIBU Elite S.V. Solona Ranst Lodewyckx E. 

11076 13-09-19 1900 SCHO Utd76 Schoten JFS Hoboken Lodewyckx E. 

11036 13-09-19 2000 WIPL FC 't Zuid HB Zurenborg-B Janssens + VC 

21035 13-09-19 2000 WOMM TS Wommelgem Antwerp Exotic De Neef  + VC 

              

zaterdag             

61014 14-09-19 1830 AART Aartselaar BV Old Classic Janssens 

63014 14-09-19 1930 AART Den Ark VK Dynamic Janssens 

61016 14-09-19 1800 KIBU FC Marifa Scherpenstein De Vlieger 

63015 14-09-19 1900 KIBU FC Tugas Wijkvrienden De Vlieger 

61013 14-09-19 1730 NIEL Alpinestars Kraaibos 2 Bellens 

62015 14-09-19 1830 NIEL Metalec United Young Boys Bellens 

63013 14-09-19 1930 NIEL Anvers Sportif Ter Haeghe Bellens 

64012 14-09-19 2030 NIEL Kraaibos 3 JFS Hoboken Lodewijks L. 

64013 14-09-19 2130 NIEL Kraaibos 5 Flying Spurs Lodewijks L. 

62014 14-09-19 1800 SCHE Last Minute United Agora Fransen 

63011 14-09-19 1900 SCHE All Stars Reetro Fransen 
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63012 14-09-19 2000 SCHE Amigo's Reuni R.U.M. Jehin 

64014 14-09-19 2100 SCHE FC Classic Gillion Group Jehin 

64016 14-09-19 2200 SCHE Fieldstars Pyro's United Jehin 

62011 14-09-19 1900 TERH Bestmedia Sp. Aartselaar Vanderlinden 

62012 14-09-19 2000 TERH Borsalino t Pleintje Vrancken 

62013 14-09-19 2100 TERH De Witpen Trappekenoep Vrancken 

 

FAIR-PLAY BEKER: reglement 
 

Algemene principes 

Artikel 1: Het P.C. Antwerpen kent na afloop van 

ieder seizoen een beker toe aan de ploeg* die zich  

op het gebied van fair-play het meest onderscheiden  

heeft. 

Deze beker zal uitgereikt worden op de Algemene 

Vergadering. 

 

Artikel 2: Om in aanmerking te komen moet een  

ploeg behalve sportief ook administratief  en  

financieel met alle reglementen in orde zijn. 

 

Uitsluitingen 

Artikel 3:  Enkel provinciaal spelende clubs die  

alle competitiewedstrijden hebben gespeeld zonder  

ook maar één forfait te hebben opgelopen komen  

in aanmerking.  Ligaploegen zijn dus uitgesloten. 

 

Artikel 4:  Clubs waarvan de clubafgevaardigde  

zonder geldige reden afwezig blijft op de  

Algemene Vergadering voor clubs sluiten hun  

ploegen uit om in aanmerking te komen voor de  

beker. 

 

Artikel 5:  Clubs die in het lopende seizoen  

niet in regel zijn met hun financiële verplichtingen  

sluiten hun ploegen uit om in aanmerking te  

komen. 

Winnaar 

Artikel 6:  Een ploeg die tijdens de ganse  

competitie geen enkele gele of rode kaart heeft  

 

ontvangen en bovendien geen enkele boete ten  

laste wordt gelegd, wordt genomineerd als  

kandidaat-winnaar van de fair-play beker. 

Administratiekosten voor het verplaatsen van  

wedstrijden worden niet als boete beschouwd. 

 

Artikel 7:  Er zal aan elke winnaar een beker  

uitgereikt worden. 

 

Geldprijs 

Artikel 8:  Behalve een beker is er ook een  

geldprijs verbonden die wordt verdeeld onder alle  

ploegen (zie artikel 6). 

 

Artikel 9:  De helft van de opbrengst van de boetes  

voor gele en rode kaarten wordt uitgekeerd en  

verdeeld tussen alle winnaars. 

 

Artikel 10:  Het maximumbedrag dat per ploeg  

wordt uitgekeerd bedraagt 250 Euro  

 

Artikel 11:  Het saldo zal ten guste komen van de  

jeugdwerking. 

 

Verklaring van de begrippen: 

*   Ploeg: een club kan dus met meerder ploegen in  

aanmerking komen. 
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Overzicht tussenseizoen 2018-2019 
 

Naamswijzigingen: 

Oude naam       Nieuwe naam 

De Cluyse       Young Boys 

New Classic       All Stars 

ALC Sportif        Kraaibos 5   

 

Gestopte ploegen:      Nieuwe ploegen 

Schuttershof       Balcontol 

Maurekerk Utd       Gillion Group 

Den Derby       Fieldtrans 

Passe Vite        

FC Thor 

Zvc Pasé        

 
Te verplaatsen wedstrijden na kalenderdruk 

 

nr  wedstrijd  

oude 

datum 

nieuwe 

datum uur zaal week 

 

61205 Rumst Utd – Scherpenstein  05-10-19 

 

62033 Borsalino – United Agora  21-09-19 

 

63022 R.U.M. – All Stars   05-10-19 

 

64011 Local Bandidos - Flying Spurs  14-09-19 

 

 
Aan de Terreinverantwoordelijken!! 
 
Sportcomplex Scherpenstein is volledig geautomatiseerd.  
Dit betekend dat er geen zaalwachters zijn. 

Bij  wedstrijden van de Rupelliga zal de eerst thuisspelende ploeg toegestaan worden 

15 min.eerder het sportveld te betreden (betalend) indien er geen andere sporten bezig zijn. 

Indien u de eerste zaalvoetbalploeg bent de dag van de wedstrijd zal u het sportcomplex 

kunnen betreden 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. U kan zich dan reeds naar de 

kleedkamers begeven. De deuren van de sportzaal zullen zich op het aanvangsuur automatisch 

openen. De lichten en de tussenwand gaan automatisch branden en omhoog. 

De doelen in de sportzalen staan reeds opgesteld. Indien u tribunes en een scorebord wil gebruiken 

mag dit genomen worden uit de berging. Wij vragen wel om alles terug weg te bergen zodat de  
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volgende sporters dit niet hoeven te doen. Indien na uw training of wedstrijd nog zaalvoetbal wordt 

gespeeld kan u vragen aan de volgende ploeg of zij de materialen wegbergen anders dient u dit  zelf  

te doen.   

Na de beschikkingstijd doven 15 minuten later de lichten en de tussenwand komt naar beneden. 

Er wordt dus gevraagd om na de wedstrijd de Zweedse banken terug te plaatsen in het midden van de 

zalen maar niet onder de tussenwand a.u.b. en de tribunes en scorebord terug in de berging  

Bij niet naleving kunnen er volgens het huishoudelijk reglement boetes opgelegd worden aan de laatst spelende club  
  
Dank u voor de medewerking, 
 
Het sporthalteam 

 

 

 

Bekerwedstrijden 7 september 2019 

 
60001 AART 1830 Fieldstars  VK Dynamic 

60002 AART 1930 Aartselaar Bv  Wijkvrienden 

60003 AART 2030 Kraaibos 5  Amigos Reuni 

60004 AART 2130 R.U.M.  Kraaibos 3 

60005 SCHE 1800 FC Tugas  Fierljeppen 

60006 SCHE 1900 Reetro  Den Ark 

60007 SCHE 2000 De Witpen  Flying Spurs 

60008 SCHE 2100 Pyro's United  Anvers Sportif 

60009 TERH 1800 Ter Haeghe  FC Classic 

60010 TERH 1900 All Stars  t Pleintje 

60011 TERH 2000 Balcontrol  Gillion Group 

60012 TERH 2100 Tifo d'Oro  JFS Hoboken 
  

 

 


