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Verslag vergadering West-Vlaamse clubs van vrijdag 8 juni 2012 te Moerkerke. 

 

Aanwezig:  Sporting Brugge, Grenskracht Menen, Atlas Varsenare, NS Dudzele, KBC Sint-Michiels, KBC Aalter, KBC Maldegem-Donk, KBC Male, 

KB Moerdamme, KBC Hertsberge, KRB Loppem, KRB Jabbeke, D&W Koekelare, Buffalo’s Sijsele, KBC Heist, KBC Sint-Rita, Avanti Lissewege, 

WWR Ingelmunster, Luc Strobbe, Mouton Georges, Franky De Mey. Dit betekent dus 21 stemgerechtigden.  

 

Verontschuldigd: KBC Oostduinkerke, Roland Verdonck. 

 

Afwezig: KBC Izegem, MEZ Snellegem, KBC SPW Wevelgem, KBK Ichtegem, KBC Knokke, KSVV Inter Assebroek, HO Beitem, KBC De Plakker 

Veurne, KBC Fortuna Ichtegem, Marc D’hoore, Koen Garré, Jan Verstraete, Marc Panen.  

 

1. Welkomstwoord Dhr. Franky de Mey namens het beide sportcomités en scheidsrechterscomité West-Vlaanderen. 

Dank aan KB Moerdamme voor het ter beschikking stellen van het lokaal, en gelukwensen voor alle kampioenen, bekerwinnaars en 

referendumwinnaars van het afgelopen seizoen. 

Proficiat aan NS Dudzele voor de organisatie van de bekerfinales. 

Dank aan de collega’s voor het geleverde werk van het afgelopen seizoen. 

In vergelijking met vorig seizoen was het relatief rustig. Er waren een paar mindere puntjes, maar daar is tijdens het seizoen al inkt genoeg over 

gevloeid. 

Oproep om de mailboxen van de comités niet te misbruiken voor vuilspuiterij. Houd er rekening mee dat aan de andere kant van de lijn ook 

mensen zitten. 

 

2. Voorlezen van de verslagen van de respectieve comités. 

Opvallende punten:  -  Het aantal gelegenheidsscheidsrechters in West-Vlaanderen is verdrievoudigd. Dit heeft meest te maken met 

het feit dat er 12 aktieve scheidsrechters minder waren dan vorig seizoen. 

- Een tamelijke stijging van het aantal forfaits (zeker op het einde van het seizoen) met daarbij de zeer negatieve 

trend in 2
de

 nationale dames: forfait geven om toch maar niet in de eerste 2 te eindigen. 

- de opmars van het kleine grut genaamd “Mikraba” – houden zo!  

  

3. Stemming van de comitéleden 

Voor het Scheidsrechterscomité waren dhr. Georges Mouton en Eric Maenhout herkiesbaar. 

- Georges Mouton : 17 voor, 4 tegen 

- Eric Maenhout : 17 voor, 4 tegen 

Bijgevolg zijn beide heren herkozen. 

 

Voor het Sportcomité was niemand herkiesbaar en er waren geen nieuwe kandidaten. 

 

4. Rondvraag en problemen 

- Oproep om zeker naar de statutaire vergadering (22/6 - 20h00 - Moritoen) te komen gezien daar de aanpassingen aan de spelregels zullen 

uitgelegd worden (en getoond op film). 

 

- Vraag KBC Hertsberge i.v.m. opstellen van spelers uit andere categorieën bij provinciale. Zie competitieregels terzake.   

Ook hier kunnen wij slechts oproepen om zoveel mogelijk de regels van fair-play in acht te nemen. 

 

- Vraag WWR Ingelmunster i.v.m. forfaitbladen. Het is en blijft zo dat voor iedere forfaitwedstrijd (behalve voor algemeen forfait) een 

forfaitblad of wedstrijdblad moet ingediend worden. Bij voorkeur door de scheidsrechter laten invullen (eventuele betaalde vergoedingen niet 

vergeten). Maar het blad kan bij het ontvangen van de forfait eventueel ook onmiddellijk doorgemaild worden naar het NSC, zeker als het de 

enige wedstrijd is op uw terrein. 

Er is een word-versie van het forfaitblad beschikbaar op de website van de federatie. 

 

- Na het plaatsen van uitgestelde wedstrijden kan altijd overlegd worden met de tegenstrevers om in onderling overleg en conform de 

reglementen op een ander moment te spelen. Zolang de plaatsing niet definitief is wordt geen vergoeding aangerekend voor wijzigingen. 

 

- Algemene vraag om het draaiboek vroeger in de zomer te krijgen, bijvoorbeeld eind juli, zodat deze bij het starten van de trainingen al kan 

medegedeeld worden aan de spelers. 

 

- Vraag van clubs om in de verschillende reeksen waar bezoekers dezelfde clubs zijn, de wedstrijden zoveel mogelijk na elkaar te laten 

doorgaan (al beseft iedereen wel dat het voor JB een heel moeilijke karwei is). 

 

- Bevindingen van de clubs betreffende spelen met 14 in een reeks: iedereen unaniem = 12 is ideaal, 14 is teveel. 

 

- bijscholing voor scheidsrechters liever voor de vakantie dan erna. 
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- De aangepaste spelregels zijn geldig vanaf het nieuwe seizoen (dus vanaf 1juli) m.a.w moeten reeds toegepast op de zomertornooien.  

In dit verband zou het misschien nuttig zijn om zo vlug mogelijk het promo-filmpje op de website te plaatsen zodat clubs en scheidsrechters  

De wijzigingen zo vlug mogelijk kunnen bestuderen. 

Suggestie van het comité: info-moment voor alle leden organiseren binnen de eigen club.  

 

 

  

 

- ter info de data voor het strandkrachtbal: 

 * zaterdag 14 juli te Oostduinkerke  

 * vrijdagavond 27 juli te Oostduinkerke 

 * zaterdag 4 augustus te Zeebrugge 

 * zaterdag 18 augustus finaledag te Oostende 

Zie ook www.bloggen.be/strandkrachtbal 

 

 

5. Het Scheidsrechterscomité West-Vlaanderen en het Sportcomité West-Vlaanderen danken iedereen voor de constructieve medewerking en 

wensen iedereen een deugddoende vakantie, en een succesvol seizoen 2012-2013.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


