NIEUWSBRIEF 12 REGIO NOORD-WEST LIMBURG
2021/2022
1.

Finales Expoline-cup 2021

Zoals U wel weet zijn de finales niet kunnen doorgaan. De clubs zijn gecontacteerd om een nieuwe datum te
kiezen.
 Finale reeks C Breugel - Sp.Lille op terrein A (kunstgras)
 Finale reeks B Lutlommel - Thes B op terrein B
 Finale reeks A RC Peer - Herkol op terrein A (kunstgras)
Verdere info volgt op de volgende AV.
2.

Feest

Het feest zou doorgaan op vrijdag 28 januari 22, dit is door de gekende reden niet kunnen doorgaan. We gaan
de clubs in mei tijdens een AV trakteren. Meer info volgt later.
3.

Ref in 1 day

Gaat door op zaterdag 5 maart 2022 te Thes Sport. Inschrijven kan nog steeds via het provinciaal secretariaat.
4.

Hervorming competitie, tucht & arbitrage Voetbal Vlaanderen

Zoals jullie wel al via de media zullen vernomen hebben staan er grondige hervormingen binnen Voetbal
Vlaanderen op til. Zo zullen de provinciale secretariaten en de Provinciale comités verdwijnen, de jeugd zal
over de provinciegrenzen gaan spelen, tuchtcomité zal doorgaan in Strombeek, BAL zal hervormd worden,..
We zullen dit allemaal toelichten op de volgende AV van maart.
5.

Goedgekeurde reglementswijzigingen

(21-11) Maximum wachttijd van 30 minuten
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
Vroeger verwees art B1232 betreffende de wedstrijd die laattijdig aanvangt of onderbroken wordt naar de
“Aanvullingen op de Regels van het voetbalspel”, regel 8 wachttijd
Er wordt voorgesteld de wachttijd in het bondsreglement te preciseren Artikel B6.111
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(21-20) Neutrale zone en afrastering of leuning
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering: Verwijderen van verwijzing neutrale zone in B6.24 en opnemen in B6.7
Artikel B6.7
…
Deze zone, die ten minste drie meter breed is, wordt neutrale zone genoemd.
De neutrale zone moet omheind zijn met een afrastering of leuning. De afrastering of leuning dient minstens
één meter hoog te zijn, met een toegelaten afwijking van 15 cm naar beneden. (paragraaf werd verplaatst
binnen artikel B6.7 voor meer duidelijkheid)
Artikel B6.24
De regels over de neutrale zone worden bepaald in de regels van het voetbalspel.
Het speelveld moet omgeven zijn door een neutrale zone omheind met een afrastering of een leuning.
(21-22) Wedstrijd met gesloten deuren
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
Om te kunnen bepalen welke wedstrijd wordt bedoeld in geval van een beslissing tot het spelen van een
wedstrijd met gesloten deuren, is er een verduidelijking van het reglement nodig in de vorm van een
informatieve bepaling.
B11.69
Met de eerste officiële wedstrijd wordt bedoeld de eerste officiële wedstrijd (uitgezonderd
bekerwedstrijden) tijdens dewelke normaliter publiek aanwezig zou zijn.

(21-26) Nationale Kamer – Mogelijkheid voor het bondsparket een dossier zonder gevolg te klasseren in
geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering: (art. B11.22)
De KBVB benadrukt dat uitsluitingen steeds worden behandeld,
- hetzij door de Nationale Kamer indien het gaat om uitsluitingen owv discriminatie of racisme
- hetzij door de bevoegde disciplinaire instanties indien dit niet het geval is.
- Voor verschillende feiten in éénzelfde wedstrijd kunnen dus beide instanties oordelen voor
zover deze niet-samenhangend zijn.
Artikel B11.22
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6.

Volgende AV Regio Noord-West Limburg

Maandag 21 maart 2022 om 19u30 te Helson.

Secretaris GC

Voorzitter

Houtmeyers Geert

Hamal Marco

Website : www.regionoordwest.be
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