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1.

Huisreglement LEMBEEKS ZAALVOETBALVERBOND

1.1 Aansluitingsmodaliteiten

Art. 1 Elke ploeg moet aan volgende voorwaarden te voldoen:
- Uiterlijk één week voor de aanvang van de competitie een spelerslijst van minimum 8 en max.20
spelers laten registreren op het secretariaat. Dit kan je ten laatste tot 25-08-2016.
- Een vaste ploegafgevaardigde aanduiden. Deze mag vervangen worden in de loop van de competitie,
mits schriftelijke mededeling aan het secretariaat.
De ploegafgevaardigde is de enige vertegenwoordiger van de ploeg tegenover het bestuur. Alle
beslissingen van het bestuur worden via de ploegafgevaardigde medegedeeld aan de aangesloten
ploegen.
Elke mededeling of pleidooi van een ploeg of een speler t.o.v. van het bestuur kan enkel via de
ploegafgevaardigde gebeuren. Is de ploegafgevaardigde een speler dan zal hij in geval van bespreking
van zijn sanctie de zaal moeten verlaten.
- Per seizoen een financiële bijdrage storten op de rekening van het L.Z.V.V. Deze bijdrage wordt elk jaar
door het bestuur bepaald en dient om de kosten van de huur van de sportzalen en van de
administratieve werking van het verbond te dekken. Voor het seizoen 2016-2017 is de bijdrage
vastgesteld op 450 Euro+100€ waarborg.
Het bedrag van 300€ dient vóór 20 mei gestort te worden op de rekening van het L.Z.V.V.De resterende
250€ dient op rekening te staan voor 15 augustus, Indien dit saldo niet betaald is kan de in gebreke
blijvende ploeg niet deelnemen aan de competitie.
- Zelf een verzekering afsluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid en deze te bewijzen aan het bestuur
door het voorleggen van de verzekeringspolis. Zolang dit bewijs niet geleverd is, kan de ploeg niet
deelnemen aan de competitie. Een ongevallenverzekering wordt niet opgelegd door het bestuur, maar
is wenselijk ter bescherming van de spelers.
Art. 2. De aansluiting van spelers gebeurt via licentiekaarten die door het bestuur worden ter
beschikking gesteld en door het invullen van een spelerslijst waarop elke aangesloten speler tekent. De
minimumleeftijd voor spelers bedraagt 16 jaar. Elke ploeg kan naast 20 licentiekaarten voor spelers, ook
twee bijkomende kaarten bekomen voor de ploegafgevaardigde en de vaste coach, indien deze
personen niet tot de spelerskern behoren, zijn deze twee personen NIET speelgerechtigd.
De spelerslijst mag tot 20 eenheden worden aangevuld elk speeljaar tot 31 december. Een ploeg kan de
competitie slechts aanvangen indien minimum 8 spelers ingeschreven zijn. Vanaf 15 tot 31 december
mag een ingeschreven speler door een andere worden vervangen op de lijst(met een max.van 3spelers).
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Vanaf 1 januari zijn geen wijzigingen meer mogelijk aan de spelerslijst,er worden ook geen nieuwe
spelers meer toegelaten GEEN UITZONDERINGEN (einde inschrijvingen op 31/12/2016).
Elke nieuwe inschrijving die gebeurt na de start van de competitie impliceert een wachttijd
van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de licentiekaart + individuele spelersfiche op het
secretariaat.
Het is een speler verboden ingeschreven te zijn voor meer dan één ploeg aangesloten bij het L.Z.V.V. De
eerste inschrijving die aan het bestuur wordt voorgelegd, telt. Een speler kan tijdens het seizoen niet
wisselen van ploeg binnen het L.Z.V.V. Dit kan enkel tussen twee seizoenen en in de periode van 15-12
tot 31/12(transfertperiode).
Art 3. De ploeg verklaart voldoende verzekerd te zijn voor alle mogelijke schade veroorzaakt door hem
tegenover derden en/of het L.Z.V- Verbond en/of de K.S.V.T.L.
De ploeg verzaakt aan alle verhaal,dat hij zou kunnen uitoefenen uit hoofde van welke verliezen of
schade ook voortvloeiende uit de contractuele of extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid
gegrond op de artikels 1302,1382 tot 1386 bis van het burgerlijk wetboek en zal dit afstand van verhaal
laten goedkeuren door zijn verzekeraar.
De ploeg vrijwaart het L.Z.V- Verbond van elk verhaal dat hij en / of derden zouden kunnen uitoefenen
om welke schade ook.

Art 4. Iedere speler of niet speler aangesloten of niet aangesloten bij het L.Z.V.V. wordt aanzien kennis
genomen te hebben met alle reglementen gehandhaafd door het L.Z.V.V.
Bij het niet – naleving van de algemene voorwaarden en regels behoudt het L.Z.V- Verbond zich het
recht om deze overeenkomst eenzijdig te verbreken, onverminderd de schadeloosstelling waarop het
L.Z.V- Verbond aanspraak kan maken.
De ploeg verzaakt aan alle verhaal,dat hij zou kunnen uitoefenen uit hoofde van welke verliezen of
schade ook voortvloeiende uit de contractuele of extracontractuele overeenkomst met het L.Z.VVerbond.
De ploeg vrijwaart het L.Z.V- Verbond van elk verhaal dat hij en / of derden zouden kunnen uitoefenen
om welke schade ook.

1.2 Ploegopstelling en wedstrijdformaliteiten
Art 5. Elke thuisploeg moet een wedstrijdblad voorzien. Dit blad moet melding maken van:
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- Namen van de deelnemende spelers
- Uitslag van de wedstrijd
- Uitslag fairplay punten
- Sancties voor, tijdens of na de wedstrijd
- Opmerkingen van de scheidsrechter
- Handtekening van de beide ploegkapiteins
Per ploeg kunnen slechts 8 spelers op het wedstrijdblad ingeschreven staan,er worden geen
uitzonderingen toegestaan.
Alleen spelers die bij aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad staan vermeld mogen aan de
wedstrijd deelnemen; ook wanneer zij van bij de aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig zijn. Deze
speler dient speelklaar te zijn vóór aanvang van de tweede helft. Indien dit niet het geval is wordt hij
geschrapt van het wedstrijdblad en kan niet meer deelnemen.
Een ploeg kan de wedstrijd pas aanvatten wanneer minimaal 4 spelers aanwezig zijn. Een van deze vier
spelers moet als doelman opgesteld worden. Hij kan nadien vervangen worden door een andere
doelman. Dat kan een veldspeler zijn. Deze wissel kan slechts één maal per wedstrijd gebeuren, tenzij in
geval van kwetsuur van de vervangende doelman zodat deze het speelveld moet verlaten.
Voor aanvang van de wedstrijd zal de scheidsrechter de door elke ploeg niet benutte vakken op het
scheidsrechtersblad doorstrepen, zodat na aanvang van de wedstrijd geen bijkomende spelers meer
kunnen vermeld worden op het scheidsrechtersblad.
Elke thuisploeg moet het wedstrijdblad ingevuld met zijn spelers ter beschikking stellen van de
scheidsrechter uiterlijk 5 minuten voor het in de wedstrijdenkalender vermelde aanvangsuur van de
wedstrijd. Gebeurt dit niet dan verliest de thuisploeg de wedstrijd met forfaitcijfers.
Elke ploeg moet de spelerskaarten + identiteitskaarten van de spelers die ingevuld staan op het
wedstrijdblad ter beschikking stellen van de scheidsrechter voor en tijdens de wedstrijd.
Ter beschikking stellen betekent dat het wedstrijdblad op het voorziene uur klaar moet liggen op de
officiële tafel. Zodoende heeft de bezoekende ploeg nog maximaal 10 minuten de tijd om haar deel van
het blad in te vullen, zodat de wedstrijd tijdig (uiterlijk 5 minuten na het voorziene aanvangsuur) kan
aanvangen. Blijft de bezoekende ploeg op dit punt in gebreke dan verliest zij de wedstrijd met
forfaitcijfers.
Dit forfait is geen uitsluitingforfait; wel een forfait dat aanleiding geeft tot betaling van een boete van
30 EUR. En – 25 punten fairplay
Art 6. Alleen personen met een licentiekaart kunnen plaatsnemen op de spelersbank. Een ploeg moet
zijn licentiekaarten voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter overhandigen.
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Art 7. Bij elke wedstrijd moet de thuisploeg een commissaris voorzien. De minimumleeftijd voor de
commissaris bedraagt 16 jaar.
De commissaris staat ter beschikking van de scheidsrechter. Het is zijn taak het wedstrijdblad bij te
houden en nota te nemen van de gescoorde doelpunten, van eventuele sancties opgelegd door de
scheidsrechter en van elke andere beslissing die de scheidsrechter hem vraagt te noteren. De
commissaris staat onder het gezag van de scheidsrechter en handelt op zijn aanwijzingen. De
commissaris heeft niet het recht eigen commentaren te vermelden op het scheidsrechtersblad. Dat kan
enkel gebeuren door de scheidsrechter en de beide ploegkapiteins.
Indien de thuisploeg niet over een externe persoon beschikt om als commissaris op te treden, moet zij
een speler met die taak belasten. Deze speler kan zolang hij als commissaris optreedt, niet meer als
speler deelnemen aan de wedstrijd. Hij kan als commissaris enkel bij de rust van de wedstrijd door een
andere speler vervangen worden. Deze vervanger moet de volledige tweede helft als commissaris
fungeren en kan niet meer als speler optreden. Dergelijke wissel kan alleen wanneer beide spelers die
de functie van commissaris uitoefenen, op het scheidsrechtersblad ingeschreven staan. Uitzondering op
deze regel is wanneer beide ploegen met 5 of minder spelers zijn.
Indien de thuisploeg geen commissaris voorziet of zich niet houdt aan de opgelegde regels, wordt zij
beboet met 30,00 EUR en verliest zij de wedstrijd met forfaitcijfers en – 25 punten fairplay
De bezoekende ploeg kan een commissaris leveren, maar is hiertoe niet verplicht. Doet zij dit dan
vervalt het forfait voor de thuisploeg en verloopt de wedstrijd normaal.
Elke ploeg is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn commissaris.
Art 8. Alle spelers die vermeld zijn op het wedstrijdblad en alle personen die als niet-speler op de
spelersbank plaatsnemen, moeten hun licentiekaart + identiteitskaart voor aanvang van de wedstrijd,
ter beschikking stellen van de scheidsrechter.
Worden deze beide bewijsstukken niet geleverd, dan is de speler niet speelgerechtigd.(of ander officeel
document)
Overtreding van deze regel wordt beboet met 25,00 EUR en – 25 fairplay punten
Art 8b. Alle personen die NIET op het wedstrijdblad vermeld staan moeten de zaal verlaten.
Dit is de verantwoordelijkheid van de commisaris en / of de kapitein van de thuisploeg.
Overtreding van deze regel wordt beboet met 25,00 EUR en forfait cijfers voor de thuisploeg en – 25
fairplay punten.
Art 9. Het is de spelers verboden gevaarlijke voorwerpen te dragen die andere spelers kunnen kwetsen.
De scheidsrechter zal over de toelaatbaarheid oordelen.
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Spelers met kwetsuren mogen enkel aan de wedstrijd deelnemen wanneer de verbanden die zij dragen
geen gevaar opleveren voor de andere deelnemers aan de wedstrijd. Harde gipsverbanden en
verbanden waarin metaal zijn verwerkt, zijn niet toegelaten; Voor zachtere verbanden zal de
scheidsrechter oordelen over de toelaatbaarheid van de speler voor de wedstrijd.
Art 10. Wanneer fraude wordt vastgesteld door het opstellen van niet-speelgerechtigde spelers, wordt
de in gebreke blijvende ploeg gestraft met een forfaitnederlaag en een boete van 25,00 EUR. De speler
in kwestie wordt geschorst voor de twee volgende wedstrijden.
Het bestuur is ten allen tijde gemachtigd (klacht of niet) te controleren of spelers die voorkomen op de
spelerslijst speelgerechtigd zijn of een licentie bezitten.
Art 11. De sportzaal mag men niet betreden met glazen of glazenflessen enz…..
Geen enkele persoon en/of speler mag de zaal betreden onder invloed van…Dit wordt bestraft met een
rode kaart en – 25 fairplay punten.
Art 12. Men kan GEEN ENKELE wedstrijd verplaatsen.Alleen het bestuur kan dit om uitzonderlijke
redenen. Vb: overmacht,weersomstandigheden en andere .
Beker wedstrijden kunnen eveneens niet verplaatst worden.
Een wedstrijd die niet kan gespeeld worden = forfait 30€ + 20€ scheidrechtersvergoeding,indien men 3
dagen voor de wedstrijd verwittigd vervallen de scheidsrechterskosten ,forfait blijft.
Art 13. Er is een rook- en alcoholverbod in de kleedkamers en de ruimte voor supporters (Tribune).
Deze regel word toegepast door de uitbaters van de zaal. Alle boetes gegeven door de uitbaters van de
zaal zullen rechtstreeks doorgegeven worden aan de des betreffende ploegen. Als deze regels niet
nagekomen worden en deze des betreffende personen willen/ durven hun verantwoordelijkheid NIET te
nemen.
a. De supporters die op heterdaad betrapt worden, zullen onmiddellijk een boete van 100€ moeten
betalen.
Doen deze personen dit niet,zullen deze supporters rechterlijk vervolgt worden. (Zie K.B. die uithangt in
de tribune)
b. als men in de kleedkamers rookt en men vindt na de wedstrijden van die dag sigarettenpeuken en de
des betreffende personen willen/durven hun verantwoordelijkheid NIET te nemen, zullen ALLE ploegen
dat die dag gespeeld hebben, naargelang de kleedkamer, (thuisploegen of bezoekende ploegen) een
boete toegestuurd krijgen van 100€.
Tot het ogenblik van de betaling of een nota op een rapport, zullen deze ploegen de zaal niet meer
mogen betreden.
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Art 14. Iedere thuis spelende ploeg gaat zich steeds omkleden in de kleedkamer met de ramen aan de
kant van het zwembad.
Iedere bezoekende ploeg gaat zich steeds omkleden in de kleedkamer langs de kant van de zaal.
Bij het verlaten van de kleedkamer (voor of na de wedstrijd) dient elke ploeg zijn kleedkamer op te
kuisen.
Zodra een ploeg klacht neerlegt bij de scheidsrechter zal deze de kleedkamer(s), terug nakijken en zo
nodig rapporteren op het wedstrijdblad.
Iedere voorgaande ploeg ( thuis of bezoekend) zal een boete toegestuurd krijgen van 50€ en ontvangt 20 punten fairplay.

Art 15. Eén speler mag slechts bij één ploeg spelen in het L.Z.V-Verbond.
Dwz: Een speler die in een ploeg van eerste afdeling speelt mag niet in een ploeg van tweede afdeling
spelen en omgekeerd.

1.3 Wedstrijdverloop

Art 16. De wedstrijden van het L.Z.V.V. worden gespeeld volgens eigen spelregels. Het L.Z.V.V. streeft er
naar inzake reglementering zo nauw mogelijk aan te sluiten bij deze van de Belgische zaalvoetbalbond
maar toch zijn er afwijkingen. (zie spelreglement L.Z.V.V.verder in dit document)
Art 17. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters die door het bestuur zijn aangeduid. Tegen
scheidsrechters zijn geen exclusieve mogelijk vanwege de ploegen die aantreden in het L.Z.V.V.
Indien er voor een wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is, dan moet de thuisploeg instaan voor een
vervanger. De bezoekers kunnen een scheidsrechter leveren maar zijn hiertoe niet verplicht. De
afwezigheid van de scheidsrechter is geen reden om de wedstrijd niet te laten doorgaan. Weigeren
beide ploegen in dat geval een scheidsrechter te leveren en gaat de wedstrijd niet door, dan zal de
thuisploeg de wedstrijd verliezen met forfaitcijfers.

Art 18.DE uitrusting van ELKE SPELER moeten voorzien zijn van een nummer(DOELMAN MET
AANGEPASTE TRUI TEGENOVER DE ANDERE PLOEG). De officiële kleuren moeten door elke ploeg voor
aanvang van de competitie medegedeeld worden aan het secretariaat. Elke speler moet in deze officiële
kleuren spelen. Elke ploeg moet eveneens over een reserve-uitrusting beschikken. Ingeval de
Page 7 van 22

L.Z.V.V. Reglementenboek - Seizoen 2016-2017
scheidsrechter oordeelt dat er te weinig kleurverschil is tussen de uitrusting van beide ploegen dan mag
de bezoekende ploeg in zijn eerste uitrusting aantreden; de thuisploeg moet dan spelen in de reserveuitrusting. In onderling akkoord kan hiervan afgeweken worden maar dan moet de scheidsrechters dit
vermelden op het wedstrijdblad. Spelen met bloot bovenlichaam is niet toegelaten. Kan aan deze
voorwaarde niet voldaan worden dan verliest de desbetreffende ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers en
wordt zij beboet met 30,00 EUR.
Art 19. De thuisploeg zorgt voor het scheidsrechtersblad. Bij wijze van voorzorg moet de thuisploeg
steeds een scheidsrechtersfluitje en een gele en rode kaart beschikbaar hebben ingeval de
scheidsrechter niet komt opdagen en een vervanger moet optreden.
De wedstrijdbladen dienen na elke wedstrijd af gegeven te worden aan de scheidsrechter. De
wedstrijdbladen die niet in bezit zijn van de scheidsrechter of in de bus terug te vinden zijn, worden als
niet gespeeld aanzien en de des betreffende thuisploeg krijgt forfaitcijfers en wordt beboet met
30,00EUR en – 25 fairplay punten.

Art 20. Een speler die een handgemeen met een scheidsrechter of een speler heeft zal onmiddellijk en
voor altijd uitgesloten worden in het L.Z.V. V.
Deze speler zal de zaal niet meer mogen betreden tijden de uren van L.Z.V. V. Dit zal ook op het
bestuuroverlegt worden en de des betreffende ploeg zal hiervoor een boete krijgen.
Een handgemeen tussen twee ploegen zullen beide ploegen onmiddellijk en voor altijd uitgesloten
worden in het L.Z.V.V. Deze beide ploegen zullen de zaal niet meer mogen bedreden tijdens de uren van
L.Z.V.V. Dit zal ook op het bestuur besproken worden en de des betreffende ploegen zullen hiervoor een
boete krijgen.

Art 21. De eerst spelende thuisploeg zet de zaal klaar.( dwz . twee banken, tafel, stoel, scorebord en
wedstrijdblad)
De laatst spelende thuisploeg kuist de zaal op ( dwz. Terugplaatsen van banken, tafel, stoel,
wedstrijdblad en opkuisen flessen enz.)
In gebrekenstelling van deze regel is een boete van 15,00 EUR – 25 fairplay punten

Art 22. Men mag enkel de zaal betreden 5 min voor de wedstrijd.
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Men mag zich opwarmen tijdens deze 5min tussen de rechter muur ( als men de zaal binnenkomt) en 2
meter van de rode zaalvoetballijn.
Het opwarmen gebeurt ZONDER bal. Dit om spelende ploegen niet te hinderen.

1.4 Sancties

Art 23. Een ploeg die niet opdaagt voor een geplande wedstrijd, of die niet in staat is de wedstrijd te
beginnen, ondergaat volgende sancties:
- verlies van de wedstrijd met forfaitcijfers
- boete van 50,00 EUR te betalen binnen de 14 dagen na de wedstrijd
- betaling van de scheidsrechterskosten ongeacht of de ploeg in kwestie thuisploeg was of bezoeker.
Bij niet tijdige betaling wordt de ploeg geschorst tot wanneer de boete is betaald.
Indien het secretariaat drie dagen voor de geplande wedstrijd verwittigd wordt van het forfait, moeten
geen scheidsrechterskosten worden betaald. De overige sancties blijven.

Art 24. Drie forfaitnederlagen tijdens hetzelfde seizoen te wijten aan het niet opdagen van een ploeg
voor een competitie- of bekerwedstrijd, betekent automatisch de uitsluiting van de ploeg uit het
verbond.
Deze uitsluitingregel is niet van toepassing op forfaitnederlagen die het gevolg zijn van uitsluitingen van
spelers tijdens een wedstrijd of wegens forfaits ingevolge het niet naleven van de administratieve
reglementen.

Art 25. Elke forfaitnederlaag wordt beboet met 50,00 EURO en – 25 fairplay punten

Art 26. Een gele kaart betekent geen uitsluiting voor de aan de gang zijnde wedstrijd. Tijdens dezelfde
wedstrijd kan dezelfde speler een tweede gele kaart ontvangen. Dit is gelijk aan rood en betekent
uitsluiting voor de aan de gang zijnde wedstrijd. Vervanging van de speler is mogelijk na een eerste gele
kaart maar niet na een tweede. Een rode kaart betekent uitsluiting voor de wedstrijd; de speler kan niet
vervangen worden. Een rode kaart brengt mee dat de speler automatisch geschorst is voor de eerst
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volgende wedstrijd. Een gele kaart die gevolgd wordt door een rode kaart, blijft gelden voor de optelling
van de gele kaarten die leiden tot de schorsing voor één of meerdere speeldagen.

Art 27. Uitgesloten personen op het wedstrijdblad mogen niet plaatsnemen op de spelersbank;
zij moeten naar de kleedkamer of de tribune .
Art 28. Wanneer een speler een tweede gele kaart oploopt is hij automatisch geschorst voor de
volgende wedstrijd zonder verwittiging van het secretariaat. Gele kaarten worden samen geteld voor
competitiewedstrijden en bekerwedstrijden. Sancties opgelopen voor gele kaarten tijdens
competitiewedstrijden gelden dus eveneens voor bekerwedstrijden en omgekeerd. Bij sancties voor
rode kaarten gelden deze zelfde regel.
Wanneer een speler tijdens hetzelfde seizoen vanaf 4de gele kaart oploopt, wordt de schorsing
verhoogd tot 2 speeldagen,6de gele kaart 3speeldagen enz...
Gele kaarten die geen schorsing tot gevolg hebben gehad vervallen op het einde van het seizoen; rode
kaarten waarvan de strafperiode nog niet is verstreken, worden overgedragen naar het volgende
seizoen.

Art 29. Per gele kaart is een boete van 7.50 EUR verschuldigd; per rechtstreekse rode kaart bedraagt de
boete 30,00 EUR. Een rode kaart dat vloeit uit een tweede gele kaart tijdens dezelfde wedstrijd is een
extra boete van 5 EUR.
Bij ontvangst van twee gele kaarten in dezelfde wedstrijd wordt de volgende formule gehanteerd:
eerste gele kaart (7.50 EUR) + tweede gele kaart (7.50 EUR) + rode kaart (5 EUR) = 20 EUR totaal.
De afrekening van deze boetes gebeurt elke twee maanden. De betaling dient uiterst te gebeuren
halverwege de maand erop.
Indien de boete niet is betaald kan het bestuur de volgende maatregelen treffen:
-

-

Als de te betalen boete slaagt op gele en rode kaarten, worden de desbetreffende spelers
geschorst tot de betaling van de boete. Eventuele lopende schorsingen komen bovenop deze
schorsing van niet betaling.
Als de te betalen boete slaagt op een forfait, wordt de ploeg verweert uit de competitie tot
betaling van de boete.
Als de te betalen boete na 2 maanden nog niet is betaald, wordt de ploeg geschorst tot betaling
van de boete.

1.5 Sancties en verhaalmogelijkheden
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Art 30. Het scheidsrechtersblad en scheidsrechtersverslag zijn soeverein. Alleen het bestuur van het
L.Z.V.V. is gemachtigd nadere uitleg te vragen aan de scheidsrechter in kwestie.
Een kopie van het scheidsrechtersverslag wordt door het bestuur van het L.Z.V.V. aan de betrokken
ploegafgevaardigde toegestuurd, samen met de sanctie die opgelegd werd door het bestuur van het
L.Z.V.V.
Binnen de 7 dagen na ontvangst van deze brief, kan de ploegafgevaardigde van de betrokken ploeg
schriftelijk beroep aantekenen tegen de opgelegde sanctie op basis van gemotiveerde argumenten. Dit
beroep schorst de sanctie.
Het comité van het L.Z.V.V. zal de definitieve sanctie vaststellen binnen de 10 dagen na ontvangst van
het beroep. Dit comité zal de scheidsrechter en de ploegafgevaardigde van de gesanctioneerde ploeg
horen. De ploegafgevaardigde mag zich laten bijstaan door 1 ploeglid. Tegen de beslissingen van het
comité is geen verhaal meer mogelijk.

Art 31. Het bestuur van het L.Z.V.V. is ten allen tijde gemachtigd sancties uit te spreken tegen spelers
wegens wangedrag op of buiten het speelveld dat niet voorkomt op het scheidsrechtersverslag.

Art 32. Schorsingen van spelers worden opgeschort indien een wedstrijd wordt vooruitgeschoven en de
schorsingsduur van de speler in kwestie niet reikt tot de speeldag waarop de wedstrijd normaal moest
doorgaan.
Indien een speler nog in de wachttijd verkeert alvorens te mogen aantreden, wordt deze wachttijd
opgeschort en kan de speler aantreden voor de vooruitgeschoven wedstrijd.
Indien een wedstrijd op een latere datum wordt gespeeld dan oorspronkelijk voorzien in de kalender
kunnen de spelers die op de oorspronkelijke datum waren geschorst niet deelnemen aan de verlate
wedstrijd. Zij nemen in dat geval hun schorsing mee.

Art 33. Bij stopzetting van een wedstrijd verliest de ploeg die door het scheidsrechtersverslag als
schuldige wordt aangewezen, de wedstrijd met forfaitcijfers. Indien op basis van dit verslag, beide
ploegen als verantwoordelijk worden aangegeven voor de stopzetting, dan verliezen beide ploegen de
wedstrijd en worden beide ploegen beboet met 30,00 EUR – 25 fairplay punten.
Indien geen van beide ploegen schuld hebben aan de stopzetting (technische storing....) dan wordt de
wedstrijd herspeelt.
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Art 34. Elke ploeg draagt de verantwoordelijkheid voor haar aangeslotenen en commissaris. Het L.Z.V.V.
is niet verantwoordelijk voor daden gesteld door deze personen.
Elke persoon met licentie van het L.Z.V.V. valt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd onder de
toepassing van het strafreglement van het L.Z.V.V. Onregelmatigheden begaan door deze personen, met
of zonder scheidsrechtersrapport, kunnen door het bestuur worden gesanctioneerd.

Art 35. Als een ploeg tijdens de heenronde, al of niet gedwongen, de competitie verlaat, worden alle
uitslagen teniet gedaan van de wedstrijden die deze ploeg heeft betwist in de heenronde. De
wedstrijden van deze ploeg worden beschouwd als niet gespeeld.
Verdwijnt een ploeg tijdens de terugronde uit de competitie dan worden de uitslagen van de heenronde
behouden en worden de gespeelde wedstrijden van de terugronde geschrapt.

1.6 Opmaak rangschikkingen
1.6.1

Rangschikking

De rangschikkingen van de competitiewedstrijden gebeurt als volgt:
- aantal punten
- aantal gewonnen wedstrijden
Alleen voor de beslissing over de eerste en de tweede plaats wordt een testwedstrijd gespeeld indien bij
het einde van de comptetitie twee ploegen met gelijke punten en eenzelfde aantal gewonnen
wedstrijden eindigen. Voor de volgende plaatsen gebeurt de rangschikking volgens
- doelpuntensaldo
- aantal gemaakte doelpunten
1.6.2

Stijgers en dalers

In de hoogste afdeling is de winnaar van de competitie de algemeen kampioen van het L.Z.V.V.
De laatst geeindigde ploeg daalt naar 2de afdeling.
In 2de afdeling stijgen twee ploegen: de kampioen en de vice-kampioen, naar de hoogste afdeling.
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Om administratieve en andere reden is het L.Z.V.V. bestuur gemachtigd deze bovenvermelde regels
naast zich neer te leggen en andere mogelijkheden te handhaven.

2. Reglementen betaling scheidsrechter
2.1 Competitiewedstrijden

a. De thuisploeg vergoedt de scheidsrechter vooraleer de wedstrijd begint.
Dit bedrag bedraagt 20 €.
Op het scheidsrechtersblad is een speciaal vakje voorzien waarin zowel de scheidsrechter als de
ploegafgevaardigde van de thuisploeg met een paraf aanduiden dat de betaling is verricht.
b. Betaalt de thuisploeg niet voor de aanvang van de wedstrijd, dan zal deze niet plaatsvinden. De
thuisploeg verliest in dat geval met forfaitcijfers en wordt beboet zoals voorheen beschreven.
c. De ploeg die niet komt opdagen voor een wedstrijd is de scheidsrechtersvergoeding toch verschuldigd
samen met de boete voor het forfait. Hiervan kan alleen afgeweken worden indien de ploeg in kwestie
het bestuur 72 uur voor de wedstrijd het bestuur en de tegenstander heeft verwittigd van het forfait. Dit
forfait telt wel als een uitsluitingsforfait.
d. Daagt de scheidsrechter niet op voor een wedstrijd dan moet de thuisploeg een scheidsrechter
leveren. Het is haar keuze om die al dan niet te vergoeden.
De thuisploeg kan de taak van scheidsrechter overlaten aan de bezoekende ploeg, maar die is daartoe
niet verplicht. De scheidsrechter van de bezoekende ploeg moet vergoed worden volgens het geldende
tarief.
e. Indien geen beide ploegen bereid is een scheidsrechter te leveren dan kan de wedstrijd niet doorgaan
en verliezen beide ploegen de wedstrijd met forfaitcijfers.
De afwezigheid van de officiële scheidsrechter is dus geen reden om de wedstrijd niet te laten doorgaan.

2.2 Bekerwedstrijden

De vergoeding wordt evenredig verdeeld door beide ploegen. Zij betalen elk 10 € en tekenen samen
met de scheidsrechter op het scheidsrechtersblad.

Page 13 van 22

L.Z.V.V. Reglementenboek - Seizoen 2016-2017
Weigert een van beide ploegen te betalen dan gaat de wedstrijd niet door en verliest de niet-betalende
ploeg met forfaitcijfers.
Voor het overige gelden de regels voor de competitiewedstrijden.

3. Spelregels geldig in het L.Z.V.V.

3.1 Inleiding

De spelregels van het L.Z.V.V. volgen zoveel mogelijk de regels van de Belgische Zaalvoetbalbond (BZVB)
Toch zijn er bepaalde afwijkingen die vooral te maken hebben met de organisatorische omstandigheden
van de wedstrijden.
De voorwaarden op dit vlak zijn beperkter gehouden in het L.Z.V.V. om toe te laten dat ook recreatieve
clubs deze kunnen vervullen.
Om zoveel mogelijk verwarring te vermijden worden hieronder de voornaamste spelregels verduidelijkt
die gelden in het L.Z.V.V. Ploegen die spelers opstellen die ook in andere verbonden aantreden, moeten
deze spelers er op wijzen dat het L.Z.V.V. zijn eigen spelregels hanteert.
Op afwijkende spelregels met de scheidsrechter in discussie treden is dus zinloos en leidt enkel tot
sancties.

3.2 Algemene regels

Art 1. Er mogen maximaal 8 spelers aan de wedstrijd deelnemen.
Art 2. Een tweede gele kaart betekent uitsluiting van de speler en geen mogelijkheid tot vervanging. Bij
een rode kaart mag de speler niet vervangen worden. Een speler op de bank of andere personen buiten
het speelveld die een rode kaart krijgen, dienen de zaal onmiddellijk te verlaten.
Art 3. Time outs worden in het L.Z.V.V. niet toegepast.
Art 4. De wedstrijdduur is vastgesteld op 2 X 25 minuten doorlopende speeltijd. De klok wordt niet
stilgelegd wanneer de bal de buitenlijnen van het speelveld heeft overschreden.
Art 5. Slidings en tackles worden niet getolereerd en worden bestraft met een rode kaart.
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Art 6. Balvoordeel wordt door de scheidsrechter beoordeeld.

3.3 Regels waarop in het bijzonder moet gelet worden

Art 1. Spelerswissels
De wisseling van spelers moet aan de middenlijn gebeuren en aan de kant van de officiële tafel ; spelers
mogen niet kriskras het speelveld verlaten. Inbreuken worden bestraft met een onrechtstreekse vrije
trap. Bij meerdere inbreuken van een ploeg kan een speler die op dit punt in de fout gaat bestraft
worden met een gele kaart.
In geval van kwetsuur van een speler moet de scheidsrechter de wedstrijd stilleggen om de vervanging
mogelijk te maken.
Spelers die het veld betreden ter vervanging van een andere speler die het veld verlaat, mogen geen
intrap of hoekschop nemen omdat de bal op dat moment buiten het speelveld is geweest.
Invallende spelers mogen wel een vrije trap of een strafschop nemen omdat de bal in het spel is
gebleven.

Art 2. Verwisseling van doelman
Gelijk welke speler die aan het spel deelneemt, d.w.z. die op het wedstrijdblad is ingeschreven, mag
wisselen met de doelverdediger tijdens de wedstrijd op voorwaarde dat de scheidsrechter wordt
verwittigd en dat de wissel gebeurt tijdens een spelonderbreking.
Een gekwetste doelman mag steeds gewisseld worden; een niet gekwetste doelman kan slechts één
maal per wedstrijd worden gewisseld.

Art 3. Terugspeelbal op de doelman
Een bewuste terugspeelbal van een ploegmaat mag door de doelman binnen zijn strafschopgebied niet
met de handen worden aangeraakt. D.w.z. dat terugspelen naar de doelman toegelaten is maar dat de
doelman de bal niet met de handen mag aanraken in het strafschopgebied. Het gaat hier dus om een
vrijwillige terugspeelbal. Dit geldt ook wanneer de bal uit een intrap naar de doelman wordt
gespeeld.(Dit is dus het systeem dat geldt in het veldvoetbal). Belangrijk is dat de doelman de bal binnen
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de 4 seconden moet wegwerken. Gaat de doelman in de fout op een van deze twee punten dan wordt
hij bestraft met een indirecte vrije trap.
Deze sanctie wordt ook toegepast wanneer de doelman de bal met de hand aanraakt in zijn
strafschopgebied nadat hij de bal buiten dit gebied kreeg toegespeeld van een ploegmaat of een
tegenstrever en hij met de bal is teruggekeerd binnen zijn strafschopgebied.

Art 4. Handelingen van de doelman
Indien de bal de doellijn (= achterlijn van het speelveld) overschrijdt, dan kan de doelman de bal enkel
met de hand terug in het spel brengen. Dat kan hij doen door naar een medespeler te gooien of te rollen
die zich buiten het doelgebied bevindt. De doelman mag de bal niet naar het doel van de tegenstander
trappen. Rolt hij de bal buiten zijn doelgebied en trapt hij vandaar naar doel of bouwt hijzelf een aanval
op (= opkomen met de bal), dan is ook dit een fout die met een onrechtstreekse vrije trap wordt
bestraft.
Indien de doelman de bal uitrolt naar een medespeler en door deze speler of een tegenstander opnieuw
wordt aangespeeld buiten het doelgebied dan kan de doelman wel naar doel trappen van de
tegenstander omdat hij op dat moment als veldspeler optreedt.
Een doelman die als veldspeler optreedt (door buiten zijn doelgebied te komen) mag niet teruglopen
met de bal naar zijn doelgebied. Hij mag alleen doelgericht naar het doel van de tegenstander spelen.
Indien de doelman een aanval onderschept of en de bal dus niet over de achterlijn is geweest, dan mag
de doelman "uittrappen", d.w.z. rechtstreeks naar het doel van de tegenstrever trappen. Hij mag dit
alleen doen van binnen zijn doelgebied. Hij mag de bal natuurlijk gooien naar een andere speler, maar
niet naar zichzelf. Hij mag dus niet "opkomen" met de bal.

Art 5. Vrijwillig handspel
De doelman die opzettelijk handspel begaat buiten zijn doelgebied en aldus een aanval van de
tegenpartij onderbreekt wordt bestraft met rood. Een speler die vrijwillig handspel begaat om een
doelpunt te vermijden wordt bestraft met rood. Een speler die vrijwillig handspel begaat om een
doelpunt te scoren wordt bestraft met een gele kaart.

Art 6. Vier seconden regel
Na een door de scheidsrechter gefloten fout is er geen fluitsignaal meer vereist vanwege de
scheidsrechter om het spel te hervatten.
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De ploeg die het voordeel van de fout kreeg toegewezen moet de bal evenwel binnen de vier seconden
spelen.
Indien de tegenpartij dit verhindert door onvoldoende afstand te nemen van de bal (= 4 meter),levert
dit een gele kaart op voor de speler die de voortgang van het spel belemmert.
Alleen de scheidsrechter kan over deze vier seconden oordelen. De verdedigende ploeg kan de bal pas
spelen wanneer de scheidsrechter hen via een fluitsignaal daartoe de toestemming geeft.
In bijzondere omstandigheden kan de scheidsrechter evenwel toch de verplichting opleggen om te
wachten op het fluitsignaal alvorens het spel te hervatten.
Art 7. Bal tegen het plafond
De bal wordt niet meer op middelpunt geplaatst maar wel op de zijlijn ter hoogte van de plaats waar de
bal het plafond heeft geraakt.

Art 8. Een fluitsignaal voor spelhervatting is slechts in 4 gevallen vereist:
- bij de aftrap van iedere speelhelft
- bij de aftrap na een doelpunt
- bij het trappen van een strafschop
- bij het trappen van een vrijschop op de helft van de verdedigende ploeg

Art 9. Spelers op scheidsrechtersblad
Spelers die bij aanvang van de wedstrijd niet op het scheidsrechtersblad zijn ingeschreven kunnen niet
meer aan de wedstrijd deelnemen.
Spelers die niet vanaf de aftrap aanwezig zijn mogen later (voor het begin van de tweede helft ) aan de
wedstrijd deelnemen indien zij vanaf het begin van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad
ingeschreven zijn.
De niet van namen voorziene vakken op het scheidsrechtersblad worden bij de start van de wedstrijd
doorgehaald zodat geen bijkomende spelers meer ingeschreven kunnen worden tijdens de wedstrijd.
Spelers die op het scheidsrechtersblad ingeschreven staan doch niet aanwezig waren tijdens de
wedstrijd dienen door de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd te worden geschrapt op het
scheidsrechtersblad.
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Art 10. Respekteren aanvangsuur
Ploegen die 5 minuten na het voorziene aanvangsuur van de wedstrijd de partij niet kunnen beginnen
met 4 spelers verliezen de wedstrijd met forfaitcijfers.
Elke thuisploeg moet het wedstrijdblad ingevuld met zijn spelers ter beschikking stellen van de
scheidsrechter uiterlijk 5 minuten voor het in de wedstrijdenkalender vermelde aanvangsuur van de
wedstrijd. Gebeurt dit niet dan verliest de thuisploeg de wedstrijd met forfaitcijfers.
Ter beschikking stellen betekent dat het wedstrijdblad op het voorziene uur klaar moet liggen op de
officiële tafel. Zodoende heeft de bezoekende ploeg nog maximaal 10 minuten de tijd om zijn deel van
het blad in te vullen, zodat de wedstrijd tijdig (uiterlijk 5 minuten na het voorziene aanvangsuur) kan
aanvangen. Blijft de bezoekende ploeg op dit punt in gebreke dan verliest zij de wedstrijd met
forfaitcijfers.

Art 11. Uitworp doelman
Bij een uitworp van de doelman moet de bal de grond raken op de speelhelft van de doelman alvorens
de middenlijn te overschrijden.
Inbreuken worden bestraft met een onrechtstreekse vrije trap op de plaats waar de bal de middenlijn
heeft overschreden.

Art 12. Nemen strafschop
Bij het nemen van een strafschop moet de bal op volle lijn gelegd worden die het doelgebied afbakent.
De strafschopnemer mag zijn aanloop slechts inzetten vanaf de kleine rode lijn ( tussen volle lijn en de
rode stippellijn) die de doelzone aangeeft.

Art 13. Hakjes
Hakjes of bewegingen achter het steunbeen:zijn toegelaten op voorwaarde dat zij niet als gevaarlijk spel
worden geïnterpreteerd door de scheidsrechter.
Hakjes en alle bewegingen achter het steunbeen in het doelgebied: zijn EVENEENS toegelaten.

Art 14. Vrijwillig handspel
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Vrijwillig handspel om een doelpunt te vermijden wordt bestraft met rood; vrijwillig handspel om een
doelpunt te scoren wordt bestraft met geel.

Art 15. Aftrap
Bij een aftrap (bij de start of de hervatting van de wedstrijd) wordt de bal steeds vooruit gespeeld d.w.z.
op de helft van de tegenstander.

Art 16. Vrije trap
Wanneer een speler bij een intrap of een rechtstreekse vrije trap de bal rechtstreeks in eigen doel trapt
is dit geen doelpunt voor de tegenpartij, wel een hoekschop ten voordele van de tegenpartij.

Art 17. Aantal spelers tijdens wedstrijd.
Een ploeg mag de wedstrijd beginnen met 4 spelers waarvan 1 doelman; niet met minder dan vier
spelers. De wedstrijd eindigt automatisch wanneer de ploeg nog slechts 2 spelers en één doelman
overhoudt.
Een maximaal van 8 spelers mogen in 1 wedstrijd optreden.
Art 18. Kaarten
Spelers die een rode kaart hebben gekregen dienen de speelzaal te verlaten; zij kunnen niet op de
spelersbank plaatsnemen.
De uitgesloten speler moet de kleedkamer vervoegen.
Art 19. Strafschoppen in Beker
In geval van strafschoppen bij bekerwedstrijden om de winnaar aan te duiden neemt elke ploeg drie
strafschoppen uit te voeren door drie verschillende spelers .Is de stand dan gelijk dan wordt beurtelings
getrapt tot wanneer 1 ploeg mist. De drie eerste strafschopnemers mogen aan deze volgende
strafschoppen opnieuw deelnemen.

4. Strafreglement van het Lembeeks Zaalvoetbalberbond
Sancties zijn afhankelijk van de aard en de ernst van de overtredingen die door de scheidsrechters
worden gesanctioneerd. Sancties worden uitgedrukt in schorsingen voor een aantal wedstrijden of in
een periode waarin de betrokken speler(s) niet kan worden opgesteld.De hiernavolgende tabel bevat
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een overzicht van de meest voorkomende fouten en de daarbij behorende strafmaat. Sancties worden
uitgesproken telkens wanneer een scheidsrechtersverslag is opgemaakt. Het is dus niet steeds
noodzakelijk om een rode kaart op te lopen alvorens sancties kunnen worden uitgesproken .
Ook zijn deze strafmaten richtlijnen waar het bestuur zich op zal richten.
4.1 Kaarten
Omschrijving
Gele kaart
Rode Kaart
Tweemaal geel tijdens 1 wedstrijd
Driemaal geel tijdens verschillende
wedstrijden
Zesmaal geel tijdens verschillende
wedstrijden (**)

Schorsing
Geen
1 speeldag (*)
1 speeldag (*)
1 speeldag

Boete
10 Euro
30 Euro
25 Euro
N/A

Fairplay
-5 ptn
-10 ptn
-10 ptn
N/A

2 speeldagen

N/A

N/A

(*) De schorsing is automatisch 1 speeldag; Afhangende van de fout kan dit oplopen.
(**) De eenheden worden telkens met 3 verhoogd en blijft 2 speeldagen.
4.2 Spelfouten
Omschrijving
vrijwillig handspel
vrijwillig wegtrappen van de bal
Fraude

Schorsing
1 speeldag
1 speeldag
2 speeldagen

Fouten tegenover een tegenstander
Omschrijving
speler tegenhouden met de voet wanneer de bal binnen bereik is
speler tegenhouden met de voet wanneer de bal niet binnen bereik is
speler ten val brengen of poging daartoe
natrappen zonder de speler te raken
natrappen en de speler raken
slaan of spuwen zonder een tegenstander te raken
slaan of spuwen en de tegenstander raken
Handgemeen met speler of tussen 2 ploegen
4.3 Fouten tegenover een scheidsrechter

Schorsing
2 speeldagen
4 speeldagen
4 speeldagen
4 speeldagen
8 speeldagen
1 jaar
Minimum 1 jaar
Levenslang

Omschrijving
Protest
onbetamelijke woorden
onbetamelijk gedrag

Schorsing
1 speeldag
2 speeldagen
4 speeldagen
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handtastelijkheden of spuwen
bal naar scheidsrechter trappen
bal op scheidsrechter trappen
Handgemeen met scheidsrechter

Minimum 1 jaar
8 speeldagen
1 jaar
Levenslang

4.4 Fouten tegenover een neutrale
Omschrijving
Schending van openbare zeden
bal vrijwillig naar het publiek trappen
Slaan of spuwen naar publiek

Schorsing
1 jaar
4 speeldagen
Levenslang

4.5 Fouten tegenover het wedstrijdgebeuren
Omschrijving
weigeren de zaal te verlaten (na gele of rode kaart ) wat de stopzetting van
de wedstrijd tot gevolg heeft
Niet naleven van het drank en rookverbod in kleedkamers of tribune

Schorsing
1 jaar
Schorsing tot betaling
boete

4.6 Fouten tegenover het administratief reglement
Omschrijving
Geen wedstrijdblad (thuisploeg)
Geen commisaris aanwezig (thuisploeg)
Niet kunnen tonen van licentiekaart
Per persoon die niet op het wedstrijdblad is vermeld en aanwezig
is in de zaal
Wanneer fraude wordt vastgesteld
Niet naleven van het drank en rookverbod in kleedkamers of
tribune
Niet opkuisen van kleedkamer
Fout op gebruik van uitrustingen
Geen wedstrijdblad ontvangen na opgelegde termijn
Niet of onjuist invullen van wedstrijdblad
Niet klaar zetten of opruimen van zaal

Boete
30 Euro
30 Euro
25 Euro
25 Euro

Fairplay
-25 ptn
-25 ptn
-25 ptn
-25 ptn

25 Euro
100 Euro (bij wet
bepaald)
50 Euro
25 Euro
30 Euro

-25 ptn
-25 ptn

15 Euro

-25 ptn
-25 ptn
-25 ptn
-5 ptn
-25 ptn

Opmerkingen :
a. De strafmaat voor een fout op een medespeler is dezelfde als deze voor een fout op een
tegenstander.

Page 21 van 22

L.Z.V.V. Reglementenboek - Seizoen 2016-2017
b. Hogervermelde opsomming is niet limitatief. Fouten of overtredingen die niet in hogervermeld
verzicht opgenomen zijn , zullen door het bestuur geval per geval worden beoordeeld.
c. Feiten die gebeuren voor of na de wedstrijd of feiten die niets met de spelbeoefening te maken
hebben kunnen worden gesanctioneerd op basis van een scheidsrechtersverslag. Deze sanctie kan
worden uitgedrukt in spelverbod voor de verantwoordelijke speler(s) of in een geldboete voor de ploeg
die wordt verantwoordelijk gesteld. Het bestuur bepaalt het bedrag van de boete geval per geval.

5. Contactgegevens
5.1 Bestuur:
-

Victor De Greef
o GSM: +32 496.25.40.30 en of 0032 477.34.80.68
o Email: degreefvictor@msn.com
o Email : Lemzvv@gmail.com

-

Benny Mommaert ( Penningmeester L.z.v.v.)

-

Mark VERPLANCKE (Secretaris L.z.v.v.)
Raymond Wuestenberghs (Commissaris)
Jelle De Greef (Commissaris)

5.2 Rekeninggegevens:

Voor de boetes van het seizoen 2016-2017 kunnen alle stortingen plaatsvinden op dit rekening
nummer: BE31 7340 2930 8355
(zelfde rekeningnummer als inschrijvingen)

Sportieve Groeten
Het Bestuur
L.Z.V.V.
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