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SECRETARISSEN AANDACHT : 
Bijeenkomst voor alle secretarissen op : 
maandag 27 augustus 2018  2 Afdeling  
dinsdag 28 augustus 2018  3 Afdeling 

woensdag 29 augustus 2018  Veteranen 
donderdag 30 augustus 2018  1 Afdeling 

om 19 uur in het bondssecretariaat. 
 

 

Vrijdag 31 Augustus 2018 
Bondssecretariaat 20 uur 

VERPLICHTE vergadering scheidsrechters 
Scheidsrechterscommissie -> 19 uur 

Waarnemers -> 1930 uur 

 

SECRETARISSEN OPGELET  
->Overmaken Uitslagen kan NIET TELEFONISCH gebeuren op  

zaterdag 1 september 2018, gezien collega Reginald met verlof is. 
Volgende regeling zal van toepassing zijn : 

Bij wijze van PROEF dient iedere verantwoordelijke thuisploeg tussen  
1630 uur en 2330 uur zijn commentaar TE MAILEN naar : 

mvdb0289@gmail.com  
commentaar = kort verloop v/d wedstrijd met vermelding doelpuntenmakers. 

Bij gunstig resultaat zal dit de procedure zijn in de nabije toekomst. 
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INFO AMATEURSPORT 

 
Zoals eerder gemeld bekwamen volgende ploegen hun ontslag : 
 KFC Brugse Leeuwkens en Ostend FC : de ex-spelers van beide ploegen zijn bij deze vrij om zich aan te sluiten 

bij een nieuwe ploeg. 
 Gezien FC Volksbond hun achterstallige boetes betaalde zijn ook deze ex-spelers vrij om zich te laten 

aansluiten bij een andere ploeg. 
 OPGELET : schorsingen opgelopen bij deze ploegen zijn uiteraard van toepassing bij hun nieuw aangesloten 

ploeg. 
 Kalender seizoen 2018 – 2019 in bijlage hierbij gevoegd PER respectievelijke reeks. ALLE wijzigingen eerder 

gemeld zijn direct opgenomen in de uitgave kalender. 
 Bijlage : Bestuursleden Amateursport 2018-2019 

 
 

 

OPGELET : Zaterdag 15 september 2018 is een Halve Triatlon en 
Duatlon voorzien in de regio Damme - Koolkerke. 

Een deel van het loopparcours rond de omgeving van het 
sportcomplex Koolkerke zal gebruikt worden tussen 

1230 uur en 17 uur. 
Er wordt de vraag gesteld aan de ploegen en/of andere 

sportieve medewerkers die aantreden in Koolkerke 
(San Siro, Arendsvrienden, VK Verbandt en The Camerados) om 

STRIKT de bevelen op te volgen van politie en/of seingevers. 
WEES OP TIJD OM NIET VOOR ONAANGENAME 

VERRASSINGEN KOMEN TE STAAN. 
 

 
 

INFO AMATEURSPORT – FINANCIEEL HOEKJE 
IBAN Amateursport BE 68 7775 9252 0334 (Bic GKCCBEBB) 

 
FC San Siro -> 5 mei 2018, opstellen niet aangesloten speler  75 Euro (RIO H2.10, straffen voor clubs…) 
Atletico Brugge -> verzekeringspremie 275 Euro 

OPGELET : niet betaald = geen ontvangst documenten (licenties e.d.) start 2018-2019. 

 
 

INFO KLACHTENCOMMISSIE – Uitspraak Oproep 3/08/2018 
 
Dossier 75 : CFC Complex – GSK 70 van 12 mei 2018 
Speler : VAN NIEUWENHUYSE Kevin (CFC Complex-19303) 
Uitspraak : EEN speeldag vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
Artikel : 1H 



INFO AMATEURSPORT - SCHORSINGEN 
1. ROOD geschorsten -> eventuele bemerkingen met betrekking tot deze schorsingen dienen zo spoedig 

mogelijk medegedeeld te worden. Eens de bal rolt op 1 september 2018, zal GEEN rekening meer 

gehouden worden met opmerkingen van welke aard deze ook moge zijn. De schorsingen vermeld, zijn 

deze welke bij de clubs seizoen 2017-2018 werden opgelopen, er is geen enkel rekening gehouden met 

eventuele overgangen, die actueel zijn uitgevoerd. 

050 FC Oelem : 
DEVLIEGHERE Jean Baptiste (21746) -> 3 speeldagen vanaf 1/9/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
056 Arendsvrienden : 
VANDOOREN Andy (20375) – 7 speeldagen vanaf 1/9/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
125 FC Driehoek : 
NEYT Mathias (21129) -> 2 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
278 FC Octopussy : 
VAN DYCKE Bjorn (14196) -> 1 speeldag vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
ANNYS Maxim (19854) -> 7 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
WILLEMS Kristof (13838) -> 2 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
294 TG Houtland :  
VAN BELLE Jason (20163) -> 5 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
345 CFC Complex : 
LAGROU Mathias (21058) -> 1 speeldag vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
VAN NIEUWENHUYSE Kevin (19303) -> 1 speeldag vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
350 Ultraz : 
GUNST Bodihi (21197) -> 2 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
VERDICKT Dimitri (20492) -> 1 speeldag vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
009 SV Van Eeghem : 
DE VISSCHER Kevin (22036) -> 5 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
222 VK Verbandt : 
HUYGHE Ruben (21198) -> 1 speeldag vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
071 FC Ajax Daverlo : 
LABIE Samuel (20373) -> 5 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
277 FC Carina’s : 
DELBOO Freddy (15367) -> 2 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
355 FC Sportwereld 
BOGHMANS Steven (5553) -> 6 speeldagen vanaf 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
(schorsing opgelopen FC Volksbond seizoen 17-18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 Real Brugge : 
MOUQUET Sven (4060) -> 1 speeldag vanaf 7/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
194 KVK 87 Ettelgem 
BOGHMANS Steven (5553) -> 6 speeldagen vanaf 7/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
(zie RIO H2§5b) 
 
319 Atletico Brugge : 
DUSSOURD Nic (4103) -> 3 speeldagen vanaf 7/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
363 KSV Jabbeke : 
PIERENS Ides (5453) -> 1 speeldag vanaf 7/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 

2. Geschorst wegens DRIE gele kaarten opgelopen seizoen 2017-2018  -> eventuele bemerkingen met 

betrekking tot deze schorsingen dienen zo spoedig mogelijk medegedeeld te worden. Eens de bal rolt op 1 

september 2018, zal GEEN rekening meer gehouden worden met opmerkingen van welke aard deze ook 

moge zijn. De schorsingen vermeld, zijn deze welke bij de clubs seizoen 2017-2018 werden opgelopen, er 

is geen enkel rekening gehouden met eventuele overgangen, die actueel zijn uitgevoerd. 

029 Excelsior Beernem 
DE CRAEMER Siebe (20146) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
278 FC Octopussy 
DHAEYERE Bjorn (12963) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
034 KFC Eendracht Oostkerke 
ANTHONE Niels (21887) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
143 Sportavrienden 
SWALUS Claude (21295) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
(schorsing opgelopen FC Volksbond seizoen 17-18) 

 
167 FC Wegwijzer 
VANHAUTER Dylan (19011) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
296 FC Coolcat 
GERNAERT Daniel (17699) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
355 FC Sportwereld 
VANDERIVIERE Michael (21423) -> 1 speeldag op 1/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 
362 E.T. Brus 
ANNYS Nicolas (5061) -> geschorst op 7/09/2018 of eerstvolgende speeldag 
 

3. Volgende spelers zijn bij heraansluiting geschorst voor : 
1 speeldag 
->VAN BELLE Bjorn 
5 speeldagen 
->BEERNAERT Birger 
8 speeldagen  
->HUSSEIN Abdalle Ahmed  
->VANBEVEREN Mario 
->SELS Christophe 
3 maand  
->DE CLERCK Kristof 


