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INFO AMATEURSPORT – NUTTIG OM WETEN 
Bondssecretariaat vanaf 3/09/19 opnieuw geopend van 17 uur tot 19 uur 

UITZONDERLIJK geopend op DONDERDAG 5 september 2019  
van 17 uur tot 1830 uur (afhandelen nieuwe licenties) 

 
Donderdag 5 september 2019 

20 uur : Vergadering scheidsrechters 
1930 uur : Waarnemers 

19 uur : Scheidsrechterscommissie 

 

SECRETARISSEN OPGELET : 

Reginald Braet is komend weekend NIET beschikbaar. 
De uitslagen voorzien van kort commentaar kunnen ofwel VOOR 

zondagmiddag 8/9/19 (12 uur) doorgemaild worden naar : 
reginald.braet@gmail.com  

of naar  
mvdb0289@gmail.com  

beschikbaar op vrijdag & zaterdag 
 
 

NUTTIGE INFO AMATEURSPORT 
 

OPGELET seizoen 2019-2020 :  
Spelers die in één en dezelfde wedstrijd met TWEE gele kaarten worden uitgesloten, zijn 
AUTOMATISCH het daaropvolgend weekend of eerstvolgende speeldag geschorst. 
 
 
OPGELET : er wordt op aangedrongen om NIET meer te roken OP voetbalterreinen wat 
spelers, afgevaardigden en aangesloten leden van voetbalverenigingen betreft. Er wordt 
ook het nodige respect gevraagd om doucheruimtes NIET te gebruiken om 
voetbalschoenen af te wassen, met alle mogelijke gevolgen zoals verstopte rioolputjes en 
dergelijke meer. Het spreekt voor zich dat ook scheidsrechters hierbij een 
voorbeeldfunctie dienen te geven. 
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Kalenderwijzigingen september 2019 
6 september 2019 
Veteranen 
Atletico Brugge – Veteranen Oedelem , Daverlo 2, kunstgrasveld 
’t Vliegplein Oostende – Chocolade Jacques, De Schorre 7 
KVO Vets – Alte Herren KVK Adegem, De Schorre 4 
 
7 september 2019 
1 Afdeling 
VV Breughelvrienden – Excelsior Beernem, Tempelhof, kunstgrasveld 16 uur 
2 Afdeling 
FC Assebroek – Eendracht Torhout, Gulden Kamer 8 
Snooker Palace – KFC Eendracht Oostkerke,  Koolkerke 14 uur 
FC L’Estaminet – CP Peerdeke te spelen op later te bepalen datum (Sport Vlaanderen niet beschikbaar)  
Wisselbeker Amateursport 
W3. FC Giovanni – GSV Sint Kruis, Tempelhof, kunstgrasveld, 1345 uur 
 
13 september 2019 
Veteranen 
Veteranen Oedelem – KVO Vets , Oedelem 2030 uur 
Hof van Beroep – L’Estaminet Vets, te spelen op 27/12/19 
 
20 september 2019 
Veteranen 
KSK Steenbrugge – Veteranen Oedelem (Assebroek, Weidestraat 85a KSK Steenbrugge) 
 
21 september 2019 
3 Afdeling 
Sportavrienden – In ’t Vrije, Veldegem 14 uur 
 

 
 
 

Onregelmatigheden in sportinstellingen 
 

Het nuttigen van alcoholische dranken en het roken in de kleedkamers van 
sportinstellingen van de overheid (gemeente, Vlaamse overheid, provincie, …) is TEN 
STENGSTE VERBODEN.  
*Bij EERSTE overtreding en/of klacht van de overheidsinstantie wordt een boete 
opgelegd van 25 euro aan de in gebreke zijnde club.  
*Bij TWEEDE overtreding en/of klacht van de overheidsinstantie wordt een boete 
opgelegd van50 euro aan de in gebreke zijnde club en dienen TWEE thuiswedstrijden op 
neutraal terrein te worden gespeeld.  
*Bij DERDE overtreding en/of klacht van de overheidsinstantie wordt een boete 
opgelegd van 75 euro aan de in gebreke zijnde club, wordt verbod gegeven om van 
verdere sportinfrastructuur gebruik te maken en dienen ALLE resterende 
thuiswedstrijden gespeeld te worden op neutraal terrein. 
 



 

INFO AMATEURSPORT – SCHORSINGEN 2019-2020 
Spelers uitgesloten voor TWEE gele kaarten tijdens dezelfde wedstrijd en geschorst 
op Zaterdag 7 september 2019 of eerstvolgende speeldag of bij heraansluiting 

 ->VERDICKT Dimitri (Ultraz 20492) wedstrijd 27/4/19 
->DEKETELAERE Thomas (Ultraz 21196) wedstrijd 4/5/19 

 ->DIAS Dylan (In ’t Vrije 22775) wedstrijd 27/4/19 (*na rode kaart schorsing) 
->VANTHOURNOUT Arne (TG Houtland 14245) wedstrijd 13/4/19 
 

1. GEEL geschorsten : RIO H3 9b -> DRIE gele kaarten opgelopen tijdens seizoen 2018 – 2019,  eventuele 

bemerkingen met betrekking tot deze schorsingen dienen zo spoedig mogelijk medegedeeld te worden. 

Eens de bal rolt op 6-7 september 2019, 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 2018-2019 

werden opgelopen, er is geen enkel rekening gehouden met eventuele overgangen, die actueel zijn 

uitgevoerd. 

 

Vrijdag 6 september 2019 of eerstvolgende speeldag of bij heraansluiting 

 ->CARETTE Tom (Real Brugge 4611) gele kaarten op 11/01/19 & 8/03/19 & 29/03/19 
 ->HAUTEKEETE Kurt (KVK 87 Ettelgem Vets 5569) gele kaarten op 19/10/18 & 26/10/18 & 22/03/19 
 ->LANCKRIET Birger (Atletico Brugge 4436) gele kaarten op 16+30/11/18 & 3/5/19 
  

Zaterdag 7 september 2019 of eerstvolgende speeldag of bij heraansluiting 

 ->VAN STEELANDT Niels (SV van Eeghem 22033) gele kaarten op 24/11/18 & 8/12/18 & 16/3/19 
 ->CAENEPEEL Jonas (SV Van Eeghem 17758) gele kaarten op 1/12/18 & 5/01/19 & 23/03/19 
 ->VERMEIRE Thomas (Excelsior Beernem 22312) gele kaarten op 9/2/19 & 4+11/5/19 
 ->LAMBRIGHTS Joannes (FC Tempeliers 20846) gele kaarten op 6/10/18 & 23/2/19 & 6/4/19 
 ->GRYMONPRE Jasper (VK Verbandt 21240) gele kaarten op 8/9/18 & 19/01/19 & 20/04/19 
 ->LAMBREGHTS Anthony (in ’t Vrije 22741) gele kaarten op 29/12/18 & 2/3/19 & 27/4/19 

->VAN CANEGHEM Jeroen (FC Oelem 22996) gele kaarten op 6/10/18 & 12/1/19 & 6/4/19  
->FRANCO Philippe (CS Barbãr 14916) gele kaarten op 22/12/18 & 5/1/19 & 13/04/19 
->DE MEY Dieter (FC San Siro 18183) gele kaarten op 17/11/18 & 16/02/19 & 13/04/19 
->HALLEYN Mathieu (FC San Siro 18188) gele kaarten op 15/12/18 & 19/01/19 & 13/04/19 
Zaterdag 14 september 2019 of eerstvolgende speeldag of bij heraansluiting 

->DAUWENS Jan (Ultraz 22461) gele kaarten op 12/01/19 & 23/2/19 & 4/5/19 
->DE GROOTE Kenny (Ultraz 22957) gele kaarten op 23/2/19 & 16/3/19 & 4/5/19  
 
Zaterdag 21 september 2019 of eerstvolgende speeldag of bij heraansluiting 
->DHONDT Robbe (Ultraz 23034) gele kaarten 1/12/18 & 23/2/19 & 4/5/19 (na rode kaart schorsing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFO AMATEURSPORT – SCHORSINGEN 2019-2020 
1. ROOD geschorsten -> eventuele bemerkingen met betrekking tot deze schorsingen dienen zo spoedig 

mogelijk medegedeeld te worden. Eens de bal rolt op 6-7 september 2019, 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 2018-2019 werden opgelopen, er is geen enkel rekening gehouden met 

eventuele overgangen, die actueel zijn uitgevoerd. 

 

• LANGDURIG GESCHORSTEN : 
SAEY Bram (Excelsior Beernem 22311) DRIE jaar vanaf 14/06/2019 
DHAEYERE Bjorn (FC Octopussy 12963) EEN jaar vanaf 05/04/2019 
MONTE Steve (In ’t Vrije 22743) VIJF maand vanaf 01/09/2019 
VAN HAMME Kris (FC Assebroek 20567) VIJF maand vanaf 01/09/2019 
 

• Geschorst vanaf Vrijdag 6 september 2019 periode van : 
VIJF speeldagen -> VANOVERBEKE Wim (KVK 87 Ettelgem 1592) 
DRIE speeldagen -> VANDEVANNET Patrick (Vliegplein Oostende 4973) 
TWEE speeldagen -> FRETIN Doye (Vliegplein Oostende 4977) 
 

• Geschorst vanaf Zaterdag 7 september 2019 periode van : 
TWAALF speeldagen  
-> BOTERMAN Bram (GSV Sint Kruis 22800) 
 
ACHT speeldagen 
->VERSLUYS Jonas (bij heraansluiting) 
->CLAUS Yves (VK Postboys 20262) 
 
VIER speeldagen 
->VAN ACKER Adriaan (bij heraansluiting) 
->DE SMET Jonas (bij heraansluiting) 
->DIAS Dylan (In ’t Vrije 22775) 
 
DRIE speeldagen 
->DE GROOTE Jonas (Excelsior Beernem 19850) 
 
TWEE speeldagen 
->LAMOTE Klaas (SV Keiem 19191) 
->VANDEPOELE Jordan (bij heraansluiting) 
->DEMON Dieter (VV Westkapelle 14711) 
->DHONDT Robbe (Ultraz 23034) 
->DE BURGHGRAEVE Nick (Sportavrienden 22091) 
 
EEN speeldag 
->CLYNCKE Renzo (VV Breughelvrienden 17433) 
->VAN SLAMBROUCK Louis (SV Van Eeghem 22142 

 
 


