
NATIONAAL SPORTCOMITÈ   

 
 

 
Coördinaten: 

P.a. Bogaardestraat 59, 9990 Maldegem | 0499/57 52 52 | nsckrachtbal@gmail.com  | 050/71 86 68 
 

           
Maldegem 01 juni 2022 

 
 

Verslag van maandag 16 mei 2022 
 

 
Aanwezig  alle aanwezige leden ondertekenen de aanwezigheidslijst 
 

x Defreyne Lies x Neckebroeck Bart 

x D’hooge Monique V Vanbelle Elien 

x D’Hoore Alexander x Bossu Kathleen 

 
Post 
 

• Vraag om verduidelijking RCVK item 48 Beker van Vlaanderen 
o Mag er in de 1/4 finale meegespeeld worden met een eigen reeks en op de ½ finale met een reeks hoger? 
o Kan er zomaar versprongen worden per reeks in de Bekercompetitie, omdat de namen bindend zijn conform item 48? 

      
 

➢ EEN NAMENLIJST dient men maar DOOR TE GEVEN bij INSCHRIJVING VAN MEERDERE  PLOEGEN IN DEZELFDE REEKS. 
➢ Er mag altijd een reeks hoger gespeeld worden. 

 
Controle wedstrijdbladen 
 

Welke officials moet ik als bezoeker minstens meehebben om in orde te zijn?  

Alle officials: 1NHA+B, 1NDA+B en 2NHA+B  

Coach + kapitein + official: 1LH, 1LD, 2LH, 2LD, REG H, REG D, U18 jongens en meisjes (wedstrijden van 2x25') 

Coach + kapitein: U16J, U16M, U14J, U14M en U12 (wedstrijden 2x20') 

Is de bezoekende ploeg in orde dan moeten de overige officials door de thuisploeg geleverd worden. 

Per ontbrekende official wordt er € 10 aangerekend 
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Verkeerde uitslagen 

 
 
Forfaits 
 

 
 

 

 
Gelegenheidsscheidsrechters 
 

 

 
Wedstrijdbladen te laat binnen 
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Wedstrijdbladen niet binnen 
 

 
 
Uitspraken 
 

 

 
Mededelingen 
 

TESTWEDSTRIJDEN op NEUTRALE TERREINEN 

Weekend 21-22/5/2022 

1. Stijgingsduel 1NH/2NH – cfr. item 35 RCVK 

a. Plaats: terrein KRB Loppem 

b. Dag – uur: zondag 22/5/2022 – 10u30 

c. Ploegen: ’t Botterken Baasrode (daler 1NHA) – WWR Ingelmunster (mogelijke stijger 2NHA)  

1. Kampioen U16J – cfr. reeksindeling 2021-2022 

a. Plaats: Terrein KB Moerdamme 

b. Dag – uur: zaterdag 21/5/2022 – 18u00 

c. Ploegen: KBC Male – Sporting Brugge  
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1. Kampioen U18J 

a. Plaats: terreinen HO Beitem 

b. Dag – uur : zaterdag 21/5/2022 

13u00 : ’t Klaverken Buggenhout – D&W Koekelare + 4 vrije worpen per ploeg 
14u00 : KBC Heist – ’t Klaverken Buggenhout + 4 vrije worpen per ploeg. 
15u00 : D&W Koekelare – KBC Heist + 4 vrije worpen per ploeg. 

c. Organisatie 

▪ Wedstrijden van 2 x 15 minuten – 5’ rust 

▪ Na elke wedstrijd neemt elke ploeg 4 vrije worpen – naar analogie van regeling 

bekercompetitie – zie hieronder =  spelers onmiddellijk na de wedstrijd aanduiden. 

▪ De scheidsrechter bepaalt aan welke kant van het veld de vrije worpen genomen worden. 

Toss voor wie eerst werpt. 

▪ Kampioen U18: 

1. Meeste punten na de wedstrijden : 4 bij winst, 3 bij gelijkspel, 2 bij verlies, 0 bij FF. 

2. Indien punt 1 gelijk, meest gescoorde vrije worpen (score op 8) 

3. Indien punt 2 ook gelijk, minst vrije worpen tegen (score op 8) 

4. Indien nog altijd geen duidelijkheid: nieuwe reeks van 4 vrije worpen tussen de 

betreffende ploegen tot er een winnaar is – cfr. regeling bekercompetitie 

                                                          Regeling vrije worpen zoals bekercompetitie : RCVK – item 48 – 1 

“….door iedere ploeg vier vrije worpen genomen. Men gaat zo door tot de winnaar 

gekend is (steeds reeksen van 4 vrije worpen per ploeg afwisselend genomen). De 

vrije worpen moeten genomen worden door de vier spelers die onmiddellijk na de 

verlengingen door de coach of de kapitein worden aangeduid en waarvan de 

namen op het wedstrijdblad ingeschreven staan.  De vrije worpen worden één per 

één en door de beide ploegen afwisselend genomen. 

Opgelet: deze vrije worpen leveren ongeacht de werpwijze (nek-/ rugworp) 

telkens 1 (één) punt op. 

Voor het opstellen van de verdediging mogen alleen spelers die op het 

wedstrijdblad ingeschreven staan, opgesteld worden. …” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLGENDE VERGADERING: donderdag 02 juni om 19:30 te Roeselare 
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