Samenvatting aanpassing RCVK 1/7/2020 – unaniem goedgekeurd in vergadering CBSK d.d. 15062020
1. U26 regel - Item 29 Deelname aan het spel
29.1. Een junior/senior, die 4-maal (of meer) heeft deelgenomen bij een hogere afdeling van zijn club
mag niet meer opgesteld worden in een lagere afdeling.
Een overzicht wordt door het NSC bijgehouden.
Spelers die op het wedstrijdblad ingeschreven zijn en na aanvang van de wedstrijd toekomen,
kunnen alsnog deelnemen aan de wedstrijd. De voorlegging van I.B. + raadpleging van de online
ledenlijst gebeurt tijdens de eerstvolgende time out of de rust.
Ook bij testwedstrijden houdt men rekening met de regels van de fair-play m.a.w. spelers die
gans het seizoen niet of nauwelijks opgesteld werden in de betrokken ploeg, worden ook bij
testwedstrijden niet speciaal in die betrokken ploeg opgesteld.
29.2. Een ploeg met minstens 4 spelers kan eventueel aangevuld worden met max. 1 speler die in
hetzelfde weekend al een wedstrijd speelde in een lagere reeks bij de cat. seniors.
• Extra bepalingen m.b.t. doorschuiven van spelers:
o Verticaal doorschuiven:
▪ Altijd van laag naar hoog, niet omgekeerd
▪ Na 4 keer (4 knipjes) blijft de speler in de hogere reeks waar hij/zij naar
doorschoof en kan doorschuiven enkel naar ev. hogere reeks(en)
▪ Wanneer men 4 keer doorschoof van de lagere reeksen naar de nationale
reeksen, moet men in de nationale reeksen blijven:
• Is er geen nationale reeks waar men 4 keer speelde, dan speelt men in
de laagste nationale reeks.
o Horizontaal doorschuiven:
▪ Men mag onbeperkt doorschuiven in dezelfde horizontale lijn.
Ter info:
•
•
•

De leeftijdsgrens verdwijnt. Dus voor de speler die 2 keer mag spelen in hetzelfde weekend zijn geen
leeftijdsvoorwaarden, wel andere bepalingen – cfr. extra bepalingen m.b.t. doorschuiven van spelers.
U26 blijft wel de grens voor de beloftevolle jongeren in referendum en de combiné in nationale reeksen.
Combiné: 2 spelers U26 in de horizontale lijn = + 1 bonuspunt.
Het principe 4 + 1 blijft behouden m.a.w. als er minstens 4 spelers zijn, mag ev. aangevuld worden met een
speler die in hetzelfde weekend al een wedstrijd speelde in een lagere reeks bij de cat. seniors.

Enkele voorbeelden:
✓ Een speler die 4 keer doorschoof van 1e landelijke naar 2e nationale, blijft in 2e nationale spelen. (verticaal)
✓ Een speler uit 2e landelijke die 2 keer doorschoof naar 2e nationale en 2 keer doorschoof naar 1e nationale, blijft
minstens in 2e nationale spelen. (verticaal). Hij kan nog doorschuiven naar 1e nationale.
✓ Een speler die in 2NB speelt, mag onbeperkt doorschuiven naar 2NA (bv. om even te proeven van niveau in de
fanionreeks) (horizontaal)
✓ Als er in een lagere reeks bv. 2 reeksen zijn en een club heeft in elke reeks een ploeg, dan mag onbeperkt doorgeschoven
worden (horizontaal)
✓ Als in de lagere reeksen een club 2 ploegen heeft in dezelfde reeks, mag onbeperkt doorgeschoven worden tussen die
ploegen (horizontaal)
UITERAARD VRAGEN WIJ OM ALTIJD DE REGELS VAN DE FAIRPLAY TE RESPECTEREN !
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2. U12
Toevoeging
1.
Bij item 10
“Uitzondering competitie U12:
▪ Onbeperkt wisselen op elk moment mits respecteren van volgende:
• Wissel moet aangevraagd worden aan SR.
• Wisselspeler staat klaar aan de middellijn.
• De wissel gebeurt buiten het veld.
• Spel ligt niet stil.”
2. bij item 20
“zie uitzondering in item 10”
Ter info: vervangingen vlotter laten verlopen. Cfr. weinig kansen tot vervanging. Bv. als er weinig gescoord wordt.

3. Grensrechter mag – mits akkoord met betrokkene - iemand zijn die niet van de club is.
•

Item 5.2 blijft behouden.
✓ Interpretatie bij controle wedstrijdblad:
1. Als er een naam staat (ook van iemand die niet tot de club behoort) op het
wedstrijdblad = er is een akkoord met die persoon = geen boete.
2. Als er geen naam staat = boete
3. Als er bij mededelingen een nota staat van de SR nl. dat hij een GR heeft
moeten aanduiden = boete voor de in fout zijnde club.

4. Item 48 punt 10
“… Recrea Reeks: hoewel promotie niet mogelijk is uit een recrea reeks wordt de potentiële stijger
van competitie X-1 bij de beker van competitie X beschouwd als ploegen uit 1 reeks hoger dan RRL
….”
5. M.b.t. vergunning – aangepaste formuleringen:
Waar in dit document “naam” of “naam en voornaam” staat, wordt altijd bedoeld: familienaam en
eerste voornaam zoals vermeld op het identiteitsbewijs of de online ledenlijst.
4.5 De spelersvergunning
Elke speler moet lid zijn van de federatie en een medisch attest indienen om deel te mogen nemen
aan de competitie.
Een speler mag in de competitie enkel spelen bij de club waarbij hij aangesloten is.
Voor elke wedstrijd moet de online ledenlijst, samen met het identiteitsbewijs, aan de
scheidsrechter voorgelegd worden
Item 4.6
De toelating om met de hogere categorie te spelen, wordt op de online ledenlijst aangeduid.
Toestemming via medische kaart om met hogere categorie te spelen is één seizoen geldig
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Item 5.1
Vóór de wedstrijd zal hij de online ledenlijst controleren. Van de spelers zal hij eveneens de
identiteitsbewijzen nazien.
Item 5.6
Wanneer een coach niet aangesloten is bij de club van de ploeg die door hem gecoacht wordt, kan
via een onderling akkoord tussen de club waar hij/zij aangesloten is en de club waar hij zal coachen
toestemming om te coachen aangevraagd worden bij de federatie. Deze toestemming wordt door
de raad van bestuur toegekend en vermeld in de on-line ledenlijst.
Item 22 Officials
De naam van de fungerende officials moet voor de aanvang de wedstrijd op het aantekenblad
ingeschreven worden op de daartoe bestemde plaatsen.
Item 29.1.
Spelers die op het wedstrijdblad ingeschreven zijn en na aanvang van de wedstrijd toekomen,
kunnen alsnog deelnemen aan de wedstrijd. De voorlegging van I.B. + raadpleging van de online
ledenlijst gebeurt tijdens de eerstvolgende time out of de rust
Item 43 - b. De kandidaat-scheidsrechter
De kandidaat-scheidsrechter, door het scheidsrechterscomité aangeduid om een wedstrijd te leiden,
heeft dezelfde bevoegdheid als een gebrevetteerd scheidsrechter. Zijn beslissingen zijn dus ook
definitief.
Een kandidaat-scheidsrechter moet lid zijn van de federatie.
Item 43 c
Wanneer een wedstrijd gespeeld wordt met een gelegenheidsscheidsrechter, dan heeft deze
dezelfde bevoegdheid als een aangeduide scheidsrechter. De gelegenheidsscheidsrechter moet lid
zijn van de federatie.
Item 45 Uitlenen van jeugdspelers
Clubs kunnen jeugdspelers voor de duur van één competitie uitlenen aan een andere club. Daartoe
moet een overeenkomst, ondertekend door de beide clubs, overgemaakt worden aan de federatie.
De overeenkomst vermeldt minstens naam, adres, leeftijd, categorie van de speler en de specifieke
competitie waar de overkomst geldig is. De speler blijft lid van zijn/haar oorspronkelijke club maar
krijgt via vermelding in de online ledenlijst van de club waar hij/zij gaat spelen toestemming om
competitiewedstrijden te spelen bij een andere club.
6. Krachtbal op kunstgras
Item 2. Het speelveld (zie ook figuur p. 5)
Krachtbal wordt op – kort gemaaide – grasvelden, in een sportzaal of op kunstgrasvelden gespeeld.
Het terrein moet rechthoekig, effen en vrij van kwetsende voorwerpen zijn.
Voor de kunstgrasvelden moeten (fijne) vezels gebruikt worden die de kans op schaafwonden
minimaal houden en wordt geen vulling gebruikt die gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
Bovendien moeten de velden voor en ev. tijdens de wedstrijd bevochtigd (kunnen) worden.
…
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4.4.3 Het schoeisel.
Er wordt gespeeld met een schoeisel specifiek voor en toegelaten op de ondergrond.
De studs van voetbalschoenen mogen geen gevaar voor kwetsuren kunnen opleveren. Op
kunstgrasvelden zijn metalen studs verboden.
Ter info - controle van het schoeisel
✓ Moe(s)t reeds gebeuren door SR cfr. vermelding “mag geen gevaar voor kwetsuren opleveren…”
✓ Bij clubinfo vermelden we ook dat er op een kunstgrasveld gespeeld wordt
✓ We zullen sensibiliseren om de voorschriften dienaangaande strikt te volgen.

7. Item 6.3 – b – 1e bolletje : “Na een voor de doellijn geblokkeerde vrije worp”
8. Uitgesloten speler – item 5.1 – 12e bolletje: “Een uitgesloten speler mag dat weekend na
uitsluiting niet aantreden bij een ander team.”
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