Waverse Zaalvoetballiga vzw.
Sporthal ‘Bruultjeshoek’ - O.L.V.-Waver.

Blad 1 van 12.
20/08/2021.

Aanvullend en/of vervangend reglement bij het algemeen
reglement van de K.B.V.B., Sectie Futsal – seizoen 2021-2022 :
================================================
01.

Voor alle mogelijke betwistingen over zaken of gebeurtenissen waarvoor geen duidelijke
verklaring of oplossing voorhanden is in deze reglementen (of in die van de K.B.V.B.,
sectie Futsal) zal het voltallige bestuur beslissen over de te nemen maatregelen.

02.

De enige officiële gangbare taal tussen spelers en scheidsrechters en het bestuur van de
Waverse Zaalvoetballiga vzw. is Nederlands. Het gebruik van een andere taal kan
aanleiding geven tot sanctionering door de scheidsrechter en/of het bestuur.

03.

Organisatie competitie en beker :
A. Competitie : Kampioenschap – stijgers en dalers :
De competitie wordt gespeeld met 1 reeks van 9 ploegen (serie A) en 1 reeks van 10
ploegen (serie B). De reguliere competitie bestaat uit 18 speeldagen waarbij alle clubs uit
één reeks 2 maal tegen elkaar spelen in een zogenaamde thuis- en uitwedstrijd en dit
volgens de reglementen van de K.B.V.B.- sectie Futsal – Provinciaal niveau
(= 2 x 25 minuten doorlopende tijd, zonder cumulerende fouten).
Het bestuur zal de resultaten noteren en een rangschikking opmaken voor beide reeksen
waarbij na de reguliere competitie, in de serie A, de eerste 4 clubs play-offs zullen spelen
om te bepalen wie kampioen wordt. De kampioen krijgt een geldprijs zoals bepaald in de
overeenkomst. De laatste (nr. 9) van de rangschikking degradeert naar de serie B.
In de serie B promoveert de kampioen van de reguliere competitie rechtstreeks naar de
serie A. De 2de, 3de en 4de van de rangschikking spelen samen met de 8ste van de serie A
play-offs om te bepalen wie als 2de ploeg mee promoveert naar de serie A.
De rangschikkingen van de reguliere competitie zullen worden opgemaakt als volgt :
een overwinning levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en verlies betekent 0 punten.
De rangschikking zal steeds bepaald worden op basis van deze volgorde : aantal
punten  aantal gewonnen matchen  doelpuntensaldo  aantal gemaakte doelpunten
 onderlinge confrontaties  eventuele loting op het einde van de reguliere competitie.
Organisatie wedstrijden van de play-offs :
Na de reguliere competitie zullen de 4 eersten van de serie A play-off-1 spelen als volgt :
1/2de finales : Wedstrijd A  1ste reguliere competitie vs. 4de reguliere competitie.
Wedstrijd B  2de reguliere competitie vs. 3de reguliere competitie.
Finale
: Winnaar wedstrijd A vs. Winnaar wedstrijd B.
(De 3de en 4de plaats (verliezers A+B) worden eventueel bepaald door loting)
In de serie B wordt play-off-2 gespeeld als volgt :
1/2de finales : Wedstrijd A  2de reguliere competitie vs. 4de reguliere competitie
Wedstrijd B  3de reguliere competitie vs. 9de uit de serie A.
Finale
: Winnaar wedstrijd A vs. Winnaar wedstrijd B.
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Indien één club uit de serie A niet meer zal aantreden in een volgend seizoen van de
Waverse Zaalvoetballiga vzw. (om gelijk welke reden), dan zal ook de verliezende
finalist van play-off-2 (serie B) mee promoveren. Indien twee clubs uit de serie A niet
meer zullen aantreden in een volgend seizoen dan zullen ook de verliezers van de 1/2 de
finales van play-off-2 nog een extra play-off-wedstrijd spelen om te bepalen wie mee
promoveert naar de serie A. Indien nog meerdere clubs uit de serie A niet meer zullen
aantreden in een volgend seizoen dan promoveert ook de verliezende finalist van de extra
play-off-2-wedstrijd of zelfs de vijfde, zesde enz. uit het eindklassement van de reguliere
competitie van de serie B naar de serie A.
Uitzondering : indien de laatste van de rangschikking van de reguliere competitie (nr. 9)
in de serie A niet meer zal aantreden in een volgend seizoen, is er geen extra
promotieplaats voor een club uit de serie B aangezien de laatste van de rangschikking in de
serie A altijd degradeert naar de serie B (= normale situatie).
Bijkomende reglementen voor de wedstrijden van de play-offs :
Alle play-off-wedstrijden worden gespeeld volgens de FIFA-reglementen, dus met 2x 20
minuten ‘real time’ en notering van de cumulerende fouten + eventueel 2 verlengingen van
5 minuten + eventueel strafschoppen (elke club 5, volgens de reglementen van de KBVB).
Verklaring cumulerende fouten :
Deze fouten worden aangetoond door de scheidsrechter door één arm in de richting van het
doel van de overtredende speler en de andere arm schuin gestrekt naar onder te houden.
Een cumulerende fout betekent een straf voor de club en niet voor een individuele speler.
Elke overtreding die een rechtstreekse vrije trap tot gevolg heeft, dus ook een penaltyfout,
is een cumulerende fout. Een club kan per speelhelft 5 zulke fouten maken met een
rechtstreekse vrije trap op de plaats van de overtreding tot gevolg. Vanaf de 6 de
cumulerende fout volgt bij elke overtreding (met rechtstreekse vrije schop tot gevolg)
steeds een 10-metertrap, zonder ‘muur’ (= strafschoppunt op 10 meter van het doel, tenzij
de overtreding gebeurt op minder dan 10 meter van het doel, in dat geval MAG de bal
geplaatst worden op de plaats van de overtreding en mag er van daar rechtstreeks op doel
getrapt worden, ook ZONDER ‘muur’ ! De bevoordeelde club kan echter ook de gewone
10-meter trap recht voor het doel opeisen.
B. Beker van Waver : Voorrondes en wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling :
Alle details i.v.m. de groepsindelingen, organisatie, speeldata en bijkomende reglementen
zijn opgenomen in bijlage 1 : ‘Bekerschema seizoen 2021-2022’.
04.

Inschrijving/aansluiting van spelers en officiëlen :
Iedere speler en officiële (afgevaardigde, coach enz.) kan slechts inschrijven voor één club
en kan tijdens hetzelfde seizoen niet meer veranderen van club. Daarom moet, om
mogelijk bedrog te voorkomen, het bestuur in het bezit gesteld worden – voor aanvang van
elk nieuw seizoen – van een ingevuld officieel digitaal inschrijvingsformulier van de
Waverse Zaalvoetballiga vzw. voor elke speler, met minimumleeftijd van
16 jaar en elke officiële (niet-speler), met minimumleeftijd van 18 jaar, met duidelijke
vermelding van de club waarvoor de speler of officiële zal aantreden.
Inschrijvingsformulieren zijn enkel digitaal te verkrijgen bij het bestuur via e-mail.
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Procedure :
Inschrijvingsformulieren voor spelers en officiëlen verschillen enkel door de titel
‘Identiteit speler’ of ‘Identiteit afgevaardigde’.
Na een correcte digitale inschrijving zal het bestuur deze spelers en afgevaardigden
bijschrijven op de officiële ‘ledenlijst’ van de betreffende club. Deze lijst zal dan steeds,
ook na elke update, doorgestuurd worden naar de voorzitter en/of verantwoordelijke van
de club ter bevestiging van de inschrijving. De volledige laatste nieuwe versies van de
spelerslijsten zullen ook altijd ter beschikking zijn in de sporthal bij de zaalwachters zodat
scheidsrechters en clubs ten allen tijde controle kunnen uitoefenen op de aansluitingen van
spelers en officiëlen. Een (nieuwe) speler of officiële is dan ook slechts speelgerechtigd
van het ogenblik dat deze bij op de ‘officiële’ spelerslijst staat die bij de zaalwachters ligt !
De regel is dus steeds : NIET op de officiële lijst = NIET (officieel) spelen.
Indien een club een speler en/of officiële wenst uit te schrijven (ontslagen) uit zijn club,
dient dit steeds per e-mail gemeld te worden aan het bestuur. Indien dit gebeurt in de loop
van het seizoen, kan de betrokken speler en/of officiële in dat seizoen niet meer aantreden
in de competitie van de Waverse Zaalvoetballiga vzw.
Inschrijvingen blijven steeds onder volledige verantwoordelijkheid van de club die de
speler of officiële inschrijft, d.w.z. dat indien een speler of officiële wordt ingeschreven
die ook reeds bij een andere club is ingeschreven, de eerste inschrijving van kracht blijft en
dat derhalve het aantreden van de betreffende speler of officiële bij de nieuwe club leidt tot
een forfaitscore voor elke wedstrijd waarbij de naam van de speler of officiële op het
wedstrijdblad voorkomt.
De periode waarin wel “transfers” mogelijk zijn, loopt van 01/06/2020 tot 15/08/2020.
Nota 1 : Met ‘spelerslijsten’ worden zowel de lijsten van de effectieve spelers als die van
de officiëlen bedoelt.
Nota 2 : Het maximum aantal ingeschreven spelers per club bedraagt 22, het maximum
aantal ingeschreven officiëlen (= coaches, afgevaardigden, …) bedraagt 10.
Nota 3 : Spelers en officiëlen blijven steeds lid van hun club tot het moment van
uitschrijving, ook bij deelname aan eventuele volgende seizoenen.
Nota 4 : Inschrijvingen kunnen slechts gebeuren tot 1 maart 2022.
Nota 5 : Het is aan elke ingeschreven speler van minimum 18 jaar toegestaan de rol van
afgevaardigde of coach uit te oefenen, doch deze ‘speler’ kan dan onder GEEN
enkel beding nog deelnemen aan de wedstrijd als speler ! In dit geval zal deze
‘speler’ zijn naam vermelden op het wedstrijdblad in het vakje van
‘afgevaardigde’ of ‘coach’.
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Wedstrijden : administratie, kledij en materiaal :
A. Administratie – voor, tijdens en na elke wedstrijd :
Voor elke wedstrijd of ten laatste voor het einde van elke wedstrijd dient elke speler en
officiële een geldig identiteitsdokument (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, …) voor te
leggen aan de scheidsrechter ter controle en ter vergelijking met de namen op de
spelerslijsten. Ook clubs hebben het recht om de spelers ingeschreven op het
wedstrijdblad te vergelijken met die van de officiële spelerslijst.
Indien geen geldig identiteitsdokument kan voorgelegd worden ten laatste voor het einde
van de wedstrijd, mag de betrokken persoon niet aantreden. Indien hij/zij toch aantreedt
(of aantrad), betekent dit automatisch een forfaitscore van 5 - 0 voor zijn/haar club !!!
Het dient hierbij duidelijk gesteld dat elke persoon wiens naam op het wedstrijdblad staat
vermeld, onderworpen is aan de reglementen en aan het gezag van de scheidsrechter !
Alle officiëlen mogen steeds plaats nemen in de neutrale zone, maar dienen zich wel steeds
te onderscheiden door het dragen van een armband :
 Afgevaardigde thuisploeg
= WITTE ARMBAND.
 Afgevaardigde bezoekers
= ARMBAND MET BELGISCHE DRIEKLEUR.
 Coaches, verzorgers, …
= RODE ARMBAND.
Voor aanvang van elke wedstrijd (competitie of beker) moet een officieel wedstrijdblad
CORRECT (juiste rugnummer bij juiste speler, coaches,…) en LEESBAAR ingevuld
zijn in DRUKLETTERS en bezorgd worden aan de scheidsrechter (wedstrijdbladen
kunnen steeds verkregen worden bij de zaalwachters of bij het bestuur). De thuisploeg is
altijd verplicht een afgevaardigde te leveren die voldoet aan de eisen zoals beschreven in
artikel 04 van deze reglementen. Deze is verplicht plaats te nemen aan de ‘officiële tafel’
en zijn of haar taak bestaat er in de scheidsrechter bij te staan in het uitoefenen van zijn
functie, d.w.z. eventuele uitgesloten spelers verwijderen, al te vurige supporters in toom
houden, alle onregelmatigheden melden (spelende kinderen, obstakels, vechtpartijen, …),
ALSOOK de bediening van het scorebord (doelpunten, tijd en desgevallend de
cumulerende fouten aanduiden). Indien de thuisploeg bij aanvang van de wedstrijd geen
afgevaardigde wil of kan leveren, wordt de wedstrijd NIET officieel gespeeld. Dit
betekent uiteraard een onaangekondigde forfait voor de thuisploeg met als gevolg de
sancties zoals beschreven in artikel 07 van deze reglementen.
De bezoekers mogen een afgevaardigde leveren die plaats mag nemen op de eigen
reservebank ofwel de 2de stoel aan de officiële tafel mag opeisen. Indien de bezoekende
ploeg geen afgevaardigde heeft of indien deze afziet van zijn recht op de 2de stoel aan de
officiële tafel, mag de thuisploeg een 2de persoon (ingeschreven op het wedstrijdblad +
drager van een rode band) laten plaats nemen op de 2de stoel. Voor de start van de
wedstrijd moeten de ploegkapiteins van beide ploegen het wedstrijdblad ondertekenen
voor akkoord ! NA de wedstrijd moeten de afgevaardigden dit wedstrijdblad eveneens
ondertekenen voor akkoord, waarna zij een copy ervan ontvangen. Hierbij wordt
duidelijk gesteld dat de ploegkapitein van de bezoekers de taak van afgevaardigde
vervult indien deze niet apart aanwezig is. Hij dient zijn naam op het wedstrijdblad
dus zowel bij ‘kapitein’ als bij ‘afgevaardigde’ te noteren!

Waverse Zaalvoetballiga vzw.

Blad 5 van 12.

Indien een afgevaardigde niet akkoord gaat met de gegevens op het wedstrijdblad, dient
hij/zij deze toch te ondertekenen maar ‘onder voorbehoud’ en tevens zal hij/zij ten laatste
de dinsdag volgend op de wedstrijd aan het bestuur per e-mail verslag opmaken met de
reden en/of klacht. Als dit verslag niet tijdig wordt verstuurd, wordt het wedstrijdblad (al
dan niet ondertekend) alsnog als ‘volledig aanvaard’ beschouwd. Na elke wedstrijd zijn
enkel de ploegkapiteins of de afgevaardigden van beide ploegen bij de scheidsrechter in
het zaalwachters- of scheidsrechterslokaal toegelaten, mits akkoord van deze laatste ! Het
is aan elke andere persoon altijd verboden dit lokaal te betreden zolang de scheidsrechter
aanwezig is ! Indien de scheidsrechter een verslag wenst te schrijven om gelijk welke
reden, zal deze het vakje ‘Verslag volgt’ op het wedstrijdblad aankruisen. Het niet
aankruisen van dit vakje kan echter GEEN reden zijn om een toch opgemaakt verslag
(hetzij geschreven of per e-mail) nietig te laten verklaren ! Clubs krijgen NOOIT een copy.
B. Kledij :
De aantredende spelers van een club dienen allemaal dezelfde uitrusting (trui, broek en
kousen !) te dragen met uitzondering van de doelman, hij dient zich te onderscheiden qua
kledij van zijn medespelers. Elk truitje dient per club ook voorzien te zijn van een
verschillend rugnummer. Indien beide teams in ongeveer dezelfde kleuren uitgerust zijn,
moet de THUISPLOEG van uitrusting wisselen. Indien de thuisploeg niet in de
mogelijkheid is om van truitjes te wisselen betekent dit automatisch de forfaitscore voor de
thuisploeg. (De geldboete i.v.m. forfaits is hier evenwel NIET van toepassing – Art. 07)
Het binnenstebuiten draaien van truitjes is NIET toegestaan !
Nota : In normale omstandigheden zijn er gekleurde en genummerde ‘overgooiers’ ter
beschikking bij de zaalwachters. Bij het ontbreken geldt echter bovenstaande.
De kapitein van een ploeg dient zich te onderscheiden van zijn medespelers door het
ZICHTBAAR dragen van een armband in een andere kleur dan die van zijn uitrusting.
De al dan niet voldoende zichtbaarheid van de armbanden van kapiteins en officiëlen en/of
het in orde zijn van de kledij (trui, broek en kousen) van alle spelers zal steeds bepaald
worden door de scheidsrechter. Bij inbreuken is de scheidsrechters is hierbij steeds
gerechtigd de wedstrijd niet te laten starten of te staken tot de volledige uitrusting in orde
is, de betrokken speler(s) te waarschuwen of zelfs uit te sluiten en/of eventueel verslag op
te maken waarbij het bestuur tevens een geldboete kan opleggen van maximum 25 Euro.
Het spelen met een verhard gipsverband, horloge en/of sieraden is nooit toegestaan. Ook
het gebruik of zelfs gewoon in het bezit zijn van een werkend GSM-toestel in de neutrale
zone (= officiële tafel + reservebanken) is ten strengste verboden (controle scheidsrechter!)
C. Wedstrijdmateriaal :
De thuisploeg levert een juist opgeblazen officiële wedstrijdbal (gewicht = 400 à 440 gr.)
De scheidsrechter oordeelt over de correctheid ! Deze bal dient steeds voor de
wedstrijd bezorgd te worden bij de scheidsrechter in het zaalwachterslokaal !
Nota : in normale omstandigheden zullen er steeds 2 ‘officiële’ wedstrijdballen ter
beschikking zijn voor de scheidsrechter in het zaalwachterslokaal.
Bij het ontbreken van deze ballen geldt echter bovenstaande.
De doelen zullen bij aanvang van de eerste wedstrijd in principe altijd klaar staan, na
affluiten van de laatste wedstrijd dient de thuisploeg wel steeds de doelen weg te nemen en
op te bergen op de daarvoor voorziene plaats (met de rolwagen).
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ALGEMENE PROCEDURE i.v.m. SCHORSINGEN :
A. Uitsluitingen van spelers :
Wanneer een speler 2 gele kaarten krijgt in één wedstrijd (= automatisch rode kaart), 3 gele
kaarten krijgt in 3 verschillende wedstrijden of in de bekercompetitie 2 gele kaarten in 2
verschillende wedstrijden, volgt automatisch één speeldag schorsing. In de competitie
gaat deze schorsing in op de 2de speeldag na de feiten en in de beker op de eerstvolgende
bekerwedstrijd, dit alles steeds na schriftelijke kennisgeving door het bestuur.
Deze kennisgeving zal steeds gebeuren door het uithangen van een ondertekend officiëel
‘schorsingsblad’ bij de zaalwachters en/of op het scorebord en/of op de officiële website
van de Liga, het 1ste weekend volgend op een rode kaart, derde gele kaart (competitie) of
tweede gele kaart (beker).
Wanneer een speler bestraft wordt met een rechtstreekse rode kaart of, voor of na een
wedstrijd, met een scheidsrechtersverslag, zal een ‘schorsingsvoorstel’ en/of
‘boetevoorstel’ worden gepubliceerd op de officiële website van de Liga onder de rubriek
‘Schorsingsvoorstellen’, ten laatste de woensdag volgend op de feiten. Dit geldt wel enkel
voor schorsingen van meer dan 1 speeldag en voor alle geldboetes
De betrokken speler en/of club zal dan, enkel per e-mail gericht aan het bestuur op de emailadressen te vinden op de laatste bladzijde van deze reglementen, in beroep kunnen
gaan tegen de voorgestelde schorsing en/of boete mits duidelijk geargumenteerd en/of
aantonen van verzachtende omstandigheden. Deze e-mail dient ten laatste de vrijdag
volgend op de feiten verstuurd te zijn (datum e-mail geldt als bewijs). Als het beroep door
het bestuur als tijdig en gegrond wordt aanvaard, zal de schorsing opnieuw besproken
worden door het bestuur, eventueel, doch niet noodzakelijk, na een speciale vergadering
met alle betrokken partijen en eventuele mogelijke getuigen. De datum voor een
dergelijke vergadering zal steeds door het bestuur bepaald worden.
De uitgesproken schorsing en/of boete daarna is echter definitief en kan dus nadien
NIET meer worden aangevochten. De kennisgeving van de uitspraak i.v.m. de tijdigheid,
gegrondheid van het beroep en van de definitieve schorsing en/of boete gebeurt ook hier
door het uithangen van een ondertekend officiëel ‘schorsingsblad’ bij de zaalwachters
en/of op het scorebord en/of op de officiële website. Een schorsing gaat ook hier,
eventueel ook na aangetekend beroep, bij uitsluiting voor normale spelovertredingen,
steeds in op de 2de speeldag na de feiten voor de competitie en in de beker steeds op de
eerstvolgende speeldag. Enkel bij extreem zware overtredingen (bepaald door de
scheidsrechter) en vergrijpen tegenover de wedstrijdleiding en/of bestuursleden, kan het
bestuur beslissen om de straf onmiddellijk te laten ingaan en/of om de straf uit te breiden
naar beker- en competitiewedstrijden. De kennisgeving gebeurt ook hier steeds schriftelijk
zoals hierboven beschreven. Een opgelegde boete aan een speler en/of club dient ten allen
tijde betaald te worden ten laatste voor aanvang van de 2 de wedstrijd na de feiten, ongeacht
dit een competitie- of bekerwedstrijd is. Indien een boete niet betaald wordt binnen deze
termijn, kunnen alle wedstrijden hieropvolgend omgezet worden in forfaitcijfers tot de
betaling is gebeurd en tevens, bij uitblijvende betaling, kan de club en/of speler uitgesloten
worden uit de competitie.
Nota 1 : Een club of speler die niet schriftelijk (e-mail) reageert binnen de opgelegde
termijn, verklaart zich akkoord met de opgelegde schorsing en/of boete en kan nadien
onder geen enkel beding hiertegen nog enig beroep aantekenen.
Nota 2 : Voor alle andere klachten gelden dezelfde voorwaarden en zijn de uitspraken bindend.
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B. Uitsluitingen van officiëlen :
Indien een afgevaardigde, coach, verzorger, enz. wordt uitgesloten door de scheidsrechter,
volgt er steeds een scheidsrechtersverslag en wordt dezelfde procedure gevolgd als voor
een rechtstreekse rode kaart aan een speler, zoals beschreven in in artikel 06 – punt A.
Een uitsluiting gebeurt echter altijd mondeling (eventueel met behulp van de
thuisafgevaardigde) door de scheidsrechter en wordt NIET aangegeven door het tonen
van de rode kaart ! Indien de afgevaardigde van de thuisploeg wordt uitgesloten,
dan is de thuisploeg verplicht een andere afgevaardigde aan te duiden. Deze nieuwe
afgevaardigde moet een persoon zijn die aangesloten is bij de club. Indien nodig dient een
speler de uitgesloten afgevaardigde te vervangen waarbij deze dan uiteraard NIET meer
verder kan aantreden als speler.
Indien de club niet in de mogelijkheid is of weigert om hieraan te voldoen, wordt de
wedstrijd vroegtijdig beëindigd en omgezet in een forfaitscore in het voordeel van de
bezoekers. (De geldboete i.v.m. forfaits is hier evenwel NIET van toepassing !)
Nota : Een geschorst persoon kan tijdens zijn schorsing ook NIET aantreden in een
andere functie dan deze waarvoor hij geschorst werd !!!
07.

Geldboetes :
A. Voor, tijdens en na wedstrijden :
GELE KAART
RODE KAART
UITSLUITING OFFICIËLE (coach, afgevaardigde, …)

= 7 Euro.
= 15 Euro.
= 15 Euro.

Betaling : Deze boetes moeten ONMIDDELLIJK na de wedstrijd (na douchen)
betaald worden aan de zaalwachter. Na betaling ontvangt de betrokken club hiervoor een
bewijs van betaling. Indien niet betaald werd na de wedstrijd, is de betrokken speler
automatisch voor de volgende wedstrijd (competitie- of bekerwedstrijd !) geschorst. De
boete dient dan betaald te zijn voor aanvang van de volgende wedstrijd van zijn club,
ongeacht dit een competitie- of bekerwedstrijd is, met behoud van schorsing. Als de boete
daarna nog onbetaald blijft, schuift de schorsing telkens mee op tot de boete betaald is.
Wanneer echter een boete na drie waarschuwingen (officiële schriftelijke melding aan het
scorebord) nog steeds niet betaald is, wordt de betrokken persoon definitief geschorst voor
het hele verdere verloop van het seizoen, zowel voor de competitie als voor de beker !
Uitgesproken of automatische schorsingen gaan steeds pas in voege na de betaling van de
boete ! Als een geschorste speler toch speelt, betekent dit automatisch de forfaitscore.
Nota 1 : De betaling van een boete BLIJFT steeds de verantwoordelijkheid
van de betrokken club, d.w.z. de bijhorende schorsing voor deze niet-betaling
wordt NIET noodzakelijk onmiddellijk (dezelfde week) aangekondigd per brief
of uitgehangen aan het scorebord en dient dus door de clubs de eerste week zelf
zeker opgevolgd te worden !
Nota 2 : Wanneer een club blijft toelaten dat een geschorste speler deelneemt aan
wedstrijden (inschrijving op het wedstrijdblad), kan het bestuur de betrokken
club uitsluiten uit de Waverse Zaalvoetballiga vzw. met verlies van alle reeds
betaalde gelden en met gevolgen zoals beschreven in artikel 09. Hiervoor dient
een geschorste speler wel minstens 3 keer op een wedstrijdblad te zijn genoteerd.

Waverse Zaalvoetballiga vzw.
B. Forfaits :
AANGEKONDIGDE FORFAIT
ONAANGEKONDIGDE FORFAIT
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= 40 Euro.
= 70 Euro.

Een aangekondigde forfait betekent dat de forfait telefonisch wordt gemeld en
bevestigd per e-mail of sms aan een bestuurslid en dit ten laatste VOOR 14.00 u. van de
betreffende wedstrijddag. Bij 3 aangekondigde forfaits KAN de club uitgesloten worden
uit de competitie van de Waverse Zaalvoetballiga vzw. met verlies van alle betaalde gelden
Een onaangekondigde forfait betekent dat geen melding werd gemaakt bij het bestuur
van een forfait of dat de melding na 14.00 u. van de betreffende wedstrijddag werd
gemaakt en bevestigd. Een onaangekondigde forfait wordt slechts éénmaal toegestaan,
indien een ploeg een 2de maal onaangekondigd forfait moet geven, wordt deze club, zonder
verder overleg en zonder terugbetaling van lidgelden en/of andere gelden, uitgesloten uit
de lopende competitie van de Waverse Zaalvoetballiga vzw. Clubs die worden uitgesloten
belanden tevens (bij eventuele nieuwe inschrijving) achteraan op de wachtlijst.
De kennisgeving gebeurt ook hier steeds schriftelijk zoals beschreven in Art. 06 en 08.
De opgelegde boete dient ten allen tijde betaald te worden ten laatste voor aanvang van de
2de wedstrijd na de feiten, ongeacht dit een competitie- of bekerwedstrijd is. Indien een
boete niet betaald wordt binnen deze termijn, kunnen alle wedstrijden hieropvolgend
omgezet worden in forfaitcijfers tot de betaling is gebeurd en tevens, bij een uitblijvende
betaling (meer dan 2 weken), kan de club uitgesloten worden uit de competitie.
Nota 1 : Enkel de ploegverantwoordelijken (= voorzitter en/of secretaris) kunnen deze
forfaits melden en bevestigen.
De melding van een aangekondigde forfait is definitief en onomkeerbaar !
Nota 2 : Wedstrijden kunnen ge start worden tot maximum 6 minuten na het uur dat ze
normaal moesten aanvangen. Indien één van beide of beide teams na deze
6 minuten niet aanwezig zijn op het veld met minstens 4 ingeschreven en
speelgerechtigde spelers (3 veldspelers + 1 doelman), betekent dit automatisch
forfait voor deze ploeg(en) tenzij er vertraging veroorzaakt werden door
derden (andere sporten of evenementen die vertraging hebben, wedstrijden die
vertraging hebben opgelopen door kwetsuren, …).
Deze vaststelling kan enkel gebeuren en vermeld worden door de scheidsrechter !

C. Huishoudelijk reglement - Gemeentelijke Sporthal Bruultjeshoek :
1. Spuwen in de sporthal
= 15 Euro.
2. Roken in de kleedkamers
= 15 Euro.
3. Achterlaten van drankafval
= 15 Euro.
Men mag enkel met sportschoeisel in de zaal, uitgezonderd de supporters op de tribune.
Eventuele schade aangebracht in de cabines of de zaal zal door de verantwoordelijke ploeg
betaald worden. Ook dienen de spelers onmiddellijk na hun wedstrijd te douchen
alvorens naar de cafetaria te gaan !
Andere sancties en/of geldboetes kunnen ten allen tijde opgelegd worden door
zowel het bestuur van Sporthal Bruultjeshoek als door de Waverse Zaalvoetballiga vzw. !
De kennisgeving gebeurt ook hier steeds schriftelijk zoals beschreven in Art. 6 en 08.

Waverse Zaalvoetballiga vzw.
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D. Andere :
Bij eventueel zware vergrijpen en baldadigheden van spelers en/of supporters (vooral
t.o.v. de arbitrage, zaalwachters en/of bestuursleden) of vernielingen kan een straf en boete
bepaald worden door het bestuur. Deze boete bedraagt minimum 25 Euro. Bij een 2de
zwaar vergrijp (van spelers en/of supporters van dezelfde club) wordt de minimumboete
50 Euro. Een 3de voorval kan uitsluiting van de club tot gevolg hebben en/of eventueel
hogere boetes naargelang de aard van de feiten. De kennisgeving en mogelijkheid tot het
aantekenen van beroep gebeurt ook hier steeds schriftelijk en op dezelfde manier als bij
een rechtstreekse rode kaart zoals beschreven in artikel 06 – punt A. Een opgelegde boete
aan de club dient ten allen tijde betaald te worden ten laatste voor aanvang van de 2 de
wedstrijd na de feiten, ongeacht dit een competitie- of bekerwedstrijd is. Indien een boete
niet betaald wordt binnen deze termijn, kunnen alle wedstrijden hieropvolgend omgezet
worden in forfaitcijfers tot de betaling is gebeurd en tevens, bij een uitblijvende betaling,
kan de club uitgesloten worden uit de competitie. Een uitsluiting is in alle gevallen
onmiddellijk van kracht en er is ook geen mogelijkheid meer om beroep aan te tekenen.
Het bestuur kan tevens eventuele betrokken spelers, van de Waverse Zaalvoetballiga vzw.,
schorsen voor een bepaalde periode of een boete opleggen aan een club voor feiten die
zich voor, tijdens en/of na een wedstrijd afspeelden in en/of rondom de sporthal !!!
Al deze mogelijke gevallen zullen enkel kunnen vastgesteld worden door : (in volgorde)
scheidsrechters  bestuursleden  zaalwachters  afgevaardigden !
Nota : aangezien het bestuur van de Waverse Zaalvoetballiga vzw. een
samenwerkingsakkoord heeft gesloten met de Katelijnse Liga i.v.m. bepaalde schorsingen,
zullen zware feiten van clubs, spelers en/of supporters doorgebriefd worden waardoor ook
in de Katelijnse Liga een schorsing zal kunnen worden opgelegd. Omgekeerd zal
hetzelfde toegepast worden voor feiten gebeurd in de Katelijnse Liga.
08.

Overzicht termijnen voor betalingen en schorsingen :
Voor alle betalingen van geldboetes en het in voege gaan van straffen zoals beschreven in
de voorgaande artikels, geldt in chronologische volgorde :
1. De feiten = rode kaart, 2de of 3de gele kaart, forfaits, vaststellen van baldadigheden,
vernielingen, verslagen van scheidsrechters, …
2. Ten laatste woensdagavond volgend op de datum van de feiten zal een
schorsingsvoorstel en/of boetevoorstel gepubliceerd worden op de website onder de
rubriek ‘schorsingsvoorstellen’ waarop door de betrokken club of speler dan per e-mail
beroep kan aangetekend worden. Volledige procedure : zie artikel 06.
3. 1ste wedstrijd volgend op de feiten = kennisgeving van de boete en/of de straf
(schorsing) via het scorebord in de cafetaria ‘Bruultjeshoek’ en/of zaalwachterslokaal.
Indien er beroep werd aangetekend, kan de kennisgeving op een later tijdstip gebeuren.
4. 2de wedstrijd volgend op de feiten =
* een boete dient betaald te zijn voor aanvang van de wedstrijd van de betrokken club,
indien niet betaald wordt volgt automatisch een forfaitscore, de enige uitzondering
op deze regel is de betalingstermijn van gele en rode kaarten (zie art. 07 – punt A).
* een ‘normale’ schorsing begint op deze speeldag.
Nota : Uitzondering op deze regels zijn alle bekerwedstrijden, waarbij de schorsing altijd
onmiddellijk voor de eerstvolgende bekerwedstrijd van kracht is.

Waverse Zaalvoetballiga vzw.
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Administratieve gevolgen van een uitsluiting of algemeen forfait van een club :
A. Competitie :
Wanneer dit gebeurt in de heenronde (speeldag 1 t.e.m. speeldag 9) worden alle
wedstrijden van deze club herleid tot 5 - 0 verlies. Dit betekent uiteraard dat de 3 punten
(en de 5 doelpunten) van al deze wedstrijden toegekend worden aan alle tegenstrevers.
Deze club belandt dan uiteraard op de laatste plaats van de rangschikking waarbij dit voor
de serie A een degradatieplaats betekent.
Bij een uitsluiting of een algemene forfait van een club in de terugronde
(speeldag 10 t.e.m. 18) van de reguliere competitie worden alle wedstrijden vanaf speeldag
10 herleid tot 5 – 0 verlies en worden de 3 punten (en de 5 doelpunten) van al deze
wedstrijden toegekend aan alle tegenstrevers. Alle punten en gemaakte doelpunten uit de
heenronde (speeldag 1 t.e.m. 11) worden wel behouden door de uittredende club. Deze
club komt daarmee dus NIET noodzakelijk op een degradatieplaats !
B. Beker :
Bij forfait voor een bekerwedstrijd wordt dezelfde sanctie gegeven als voor de competitie,
wat dus een 5 – 0 forfaitscore betekent. Indien dit echter zou leiden tot een algemene
gelijke stand tussen bepaalde ploegen, die nog in aanmerking komen voor plaatsing voor
de 1/8ste finales, in de eindrangschikking van de voorronde, dan is de ploeg die het laatst
forfait gaf, uitgeschakeld.
Wanneer één of meerdere clubs algemeen forfait geven of uitgesloten worden uit de
bekercompetitie wordt het volgende toegepast :
* in de voorrondes, voor dat de 1/8ste finales gespeeld zijn, verwijzing naar de laatste plaats
van de poule ook al heeft de loting voor de 1/8 ste finales reeds plaats gevonden. Dit heeft
uiteraard als gevolg dat de laatste van de poule van de voorronde de plaats inneemt van
de forfaitgevende of uitgesloten club in de 1/8ste finales.
* na de 1/8ste finales geldt hetzelfde principe, als de forfaitgevende of uitgesloten club zich
plaatst voor de volgende ronde (1/4de, 1/2de of finale) maar deze wedstrijd werd nog
niet gespeeld dan neemt de verliezer van de vorige ronde de plaats in van de
forfait gevende of uitgesloten club.

10.

Afwezigheid van de scheidsrechter :
Bij het ontbreken van een scheidsrechter kan de wedstrijd worden herspeeld op de
eerstvolgende overeen te komen beschikbare datum, maar VOOR de laatste speeldag van
de competitie, uiteraard zonder extra kosten. De 2 betrokken ploegen hebben desgevallend
het recht om op de oorspronkelijke datum een vriendschappelijke wedstrijd te spelen of,
met schriftelijk akkoord van beide ploegen op het wedstrijdblad, de wedstrijd toch
‘officieel’ te spelen met een door beide ploegen aangestelde vervangende scheidsrechter.
Indien echter een andere officiële scheidsrechter van de Waverse Zaalvoetballiga vzw.
aanwezig is die de oorspronkelijke aangeduide scheidsrechter wil vervangen, MOET de
wedstrijd toch gespeeld worden ! De lijst met de officiële scheidsrechters zal steeds
kunnen geraadpleegd worden bij de zaalwachters of bij het bestuur. In alle gevallen zal
de thuisspelende ploeg onmiddellijk voor de wedstrijd het bestuur op de hoogte brengen
van de genomen beslissingen zodat de volgende wedstrijden normaal kunnen doorgaan.

Waverse Zaalvoetballiga vzw.
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11.

Aanduiding van meerdere scheidsrechters voor een wedstrijd :
Het bestuur kan voor gelijk welke wedstrijd, waarvoor zij het nodig acht, een 2de
scheidsrechter aanduiden die dezelfde bevoegdheden heeft als de 1ste scheidsrechter.
Tevens kan zelfs een 3de en/of 4de scheidsrechter worden aangeduid voor de functies aan de
officiële tafel. Het zijn echter steeds de beslissingen van de 1 ste scheidsrechter die
doorslaggevend zijn bij mogelijke betwistingen of bij verschillende spelbeoordelingen,
conform de procedures van de K.B.V.B – sectie Futsal – Nationaal. Ook alle clubs hebben
het recht om maximaal 5x per seizoen, schriftelijk (e-mail), met opgave van reden en
minstens 5 dagen voor de wedstrijd, een aanduiding van een 2de scheidsrechter aan te
vragen bij het bestuur. Het bestuur zal steeds oordelen over de tijdigheid en gegrondheid
van de aanvraag en vervolgens al dan niet gevolg geven aan de aanvraag.

12.

Uitstellen van wedstrijden :
Competitiewedstrijden worden NOOIT uitgesteld, tenzij er ernstige redenen van
overmacht kunnen aangetoond worden. Eventuele aanvragen tot uitstel zijn hoe dan
ook slechts mogelijk tot 1 maart van het betreffende seizoen en tevens heeft elke club
slechts recht op één (schriftelijk of per e-mail aangevraagde) wedstrijdverplaatsing !
De wedstrijden van speeldag 16, 17 en 18 kunnen echter niet verplaatst worden, deze
worden op de datum en het uur gespeeld zoals oorspronkelijk gepland !
Bekerwedstrijden kunnen NIET verplaatst en/of uitgesteld worden ! Indien geen
scheidsrechter aanwezig zou zijn, zijn beide teams verplicht in onderling overleg een
scheidsrechter aan te duiden en het bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen
(om volgende wedstrijden normaal te laten verlopen).

13.

Ontlopen van schorsingen en/of boetes :
Indien een club, speler en/of officiële dewelke een bepaalde sanctie heeft gekregen van een
scheidsrechter en/of bestuurslid voor, tijdens of na een wedstrijd, om welke reden ook, een
schorsing en/of boete zou ontlopen door een vergissing of vergetelheid van het bestuur, zal
deze club, speler en/of officiële achteraf de gepaste sanctie niet ontlopen, indien de
vergissing en/of vergetelheid alsnog later toch opgemerkt wordt.

14.

Algemene vergaderingen :
Op elke vergadering georganiseerd en schriftelijk aangekondigd (per brief, e-mail en/of via
het scorebord) door de Liga, is de aanwezigheid van een aangesloten afgevaardigde van
elke deelnemende club verplicht. Bij afwezigheid worden eventuele tegoeden, trofeeën
en/of alle andere giften, eigendom van de Liga en verliest de club al haar rechten erop.

15.

Fraude, schriftvervalsing en niet-betaling van schulden :
Indien een speler of club zich schuldig maakt aan het vervalsen (of poging tot vervalsen)
van gelijk welke officiële dokumenten (pasjes, wedstrijdbladen…) van de Waverse
Zaalvoetballiga vzw., kan deze, na uitspraak van het bestuur, onmiddellijk en zonder
verder verhaal uitgesloten worden uit de competitie van de Waverse Zaalvoetballiga vzw.
Wanneer een club bepaalde schulden (verzekeringsgeld, …) niet betaald binnen de
opgelegde termijn, kunnen alle wedstrijden van deze club na deze termijn omgezet worden
in een forfaitscore in het nadeel van deze club en/of kan de club zelfs worden uitgesloten
uit de lopende competitie met verlies van alle rechten.

Waverse Zaalvoetballiga vzw.
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Fraude, schriftvervalsing en niet-betaling van schulden – vervolg :
Tevens, wanneer het schulden van een verzekering betreffen, blijven alle spelers die op de
lijst met ‘de te verzekeren spelers’ staan, persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling
van de vastgestelde premie, d.w.z. dat indien de club de verzekeringspremie niet betaalt
om welke reden ook en één of meerdere spelers voor een andere club wensen te spelen, zij
eerst hun premie dienen te betalen alvorens te kunnen aantreden voor een nieuwe club.
16.

Herinnering aan bepaalde reglementen van de K.B.V.B. – Sectie Futsal.
Reglement i.v.m. de sliding-tackle + 4-secondenregel  zie reglement K.B.V.B.

17.

Extra reglementering i.v.m. gele kaarten, rode kaarten en alle andere mogelijke
sancties bij wedstrijden van de play-offs :
Alle genoteerde gele kaarten komen te vervallen voor de wedstrijden van de play-offs,
tenzij spelers tijdens de voorlaatste en/of de laatste wedstrijd van de reguliere competitie
een 3de gele kaart (in 3 verschillende wedstrijden), 2 gele kaarten, een rechtstreekse
rode kaart en/of een scheidsrechtersverslag in één wedstrijd krijgen. In dat geval worden
de betrokken spelers toch geschorst voor één of meerdere speeldagen waaronder ook
play-off-wedstrijden. Ook eventuele vroegere uitgesproken schorsingen (om eender welke
reden) blijven behouden voor mogelijke play-off-wedstrijden. Schorsingsdagen voor
eventuele rode kaarten (2x geel of rechtstreeks rood) en/of scheidsrechtersverslagen
gekregen tijdens play-off-wedstrijden lopen gewoon door in het volgende seizoen
Dezelfde reglementering geldt voor uitsluiting van officiëlen.

18.

Samenvatting van de belangrijkste punten dewelke met de scheidsrechters werden
besproken en ook door alle scheidsrechters zullen gevolgd worden :
1.
Wedstrijden beginnen ten laatste 6 minuten na het uur dat ze normaal moesten
beginnen, vanaf de 7de minuut = forfait. (Zie artikel 07 – punt B). Het wedstrijdblad
dient op dat moment ook reeds correct te zijn ingevuld !
2.
Bij zowel een intrap langs de zijlijn, een hoekschop en/of een vrije trap dient de bal
steeds STIL gelegd te worden op de lijn.
3.
Spuwen naar een persoon wordt steeds bestraft met een rode kaart ; spuwen op de
grond wordt bestraft met een gele kaart ! Als er op de grond gespuwd wordt, komt
hier ook nog de boete van de sporthal zelf bij zoals vermeld in artikel 07 – punt C !
4.
Verbaal geweld of het betreden van het veld van aanhangers van een bepaalde club,
en die ook duidelijk herkend worden door de scheidsrechter, zullen bestraft worden
met een scheidsrechtersverslag aan de betrokken club.

Overzicht nuttige telefoonnummers en e-mailadressen :
* Klachten, schorsingen, … : Bellens Leo (0494/71.32.05)
fb833224@skynet.be
De Vos Jean-Pierre (0496/27.74.12)
jp.de.vos@telenet.be
Verstrepen Joseph (0485/81.56.68) josephverstrepen@gmail.com
Wyns Ronny (0496/72.55.75)
ronny@wyns-nv.be
* Wedstrijdverplaatsingen
: De Vos Jean-Pierre (0496/27.74.12)
jp.de.vos@telenet.be
* Inschrijvingen (spelers, …) : De Vos Jean-Pierre (0496/27.74.12)
jp.de.vos@telenet.be
* Facturen en verzekeringen : Wyns Ronny (0496/72.55.75)
ronny@wyns-nv.be
* Aanduidingen scheidsrechters: Wyns Ronny (0496/72.55.75)
ronny@wyns-nv.be

