ALGEMENE VERGADERING 22/6/2017 – VARIA
1. Competitie 2016-2017: cfr. gegevens in jaarverslagen comités.
2. Competitie 2017-2018
a. Start: 9-10/9/2017
b. Inschrijven tegen 15/8
c. Kalendercommissie op 16/8
d. Scholieren meisjes ! GRAAG ploegen inschrijven!
e. 2 nieuwe clubs: Krachtbal Torhout – Meraki Aalst
3. RCVK
a. Verplaatsen van wedstrijden onderlinge toestemming (cfr. wildgroei voorbije competitie)
i. Verplaatsingen kunnen enkel nog bij overmacht d.w.z. bij bewijsbare
omstandigheden buiten de club m.b.t. de accommodatie. Het NSC oordeelt of de
aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Bij verplaatsing wordt de nieuwe datum
bepaald door het NSC op basis van de voorziene data in het draaiboek en
rekening houdend met de ev. eerder of nog te voorziene planning van uitgestelde
wedstrijden.
b. Melden van afgelasting item 38.2.b
i. Interpretatie van “…de scheidsrechter verwittigt het NSC…”
1. Wie belt maakt niet uit MAAR de scheidsrechter moet altijd aan de lijn
komen om de afgelasting te bevestigen.
c. Weercommissie = leden van comités die via diverse kanalen overleggen mbt afgelasting
wedstrijden (algemeen, regionaal,…)
i. In de whatsapp ‘weercommissie’: Monique D’hooge, Wim Vandenberghe, Jimmy
Florkin, Bart Neckebroeck, Jos Cox, Kris Blomme, Marc D’hoore, Geert Bolle.
d. Vragen ontvangen :
i. De ontvanger van een pass/inworp t.h.v. eigen doelgebied moet altijd binnen de
lijnen van het doelgebied staan. Daarna gelden de regels zoals die nu
omschreven zijn m.a.w. over de zijlijnen lopen= buitenspel / over de achterste lijn
doelgebied lopen om aanloop te verlengen is toegelaten.
ii. Aanvangsuur laatste wedstrijd: blijft 20u00
iii. Bij binnen buitenbeweging: wanneer starten met de 5” (later 35” regel)
1. In principe bij controle van de bal = bij eerste beweging
a. Extra uitleg: zonder controle van de bal kan men niet proberen

binnen de lijnen te blijven

iv. Doorstroming jeugd instaptornooien/competitie: huidige bepaling blijven
(voorlopig) behouden. Wordt blijvend geëvalueerd.
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v. Verduidelijking:
1. Enkel bij een inworp na buitenspel moet men volledig buiten het veld
staan om een pass te geven. (spelhervatting altijd door pass van buiten
het veld naar binnen het veld). In alle andere gevallen mag men om het
even hoe een pass geven bij het recupereren van de bal
vi. Wat als een ploeg tijdens de vrije worpen maar met drie spelers komt te staan
door een kwetsuur. Moet de vierde vrije worp al dan niet gegeven worden.
1. Vierde vrije worp vervalt. Men moet er naar streven om voldoende spelers
te voorzien.
vii. Wat als een ploeg met vijf spelers. Vier spelers werden door de coach aangeduid
om vrije worpen te nemen en tijdens het nemen van de reeks vrije worpen kwetst
een van die spelers. Wat nu: Moet de vierde vrije worp al dan niet nog gegeven
worden. Of mag de niet aangeduide vijfde speler op het wedstrijdblad deze
laatste vrije worp nemen.
1. Vijf spelers of meer - na de match duidt de coach op het wedstrijdblad de
volgorde van vrijeworpnemers aan 1-2-3-4-5-6-… Indien een speler uit de
eerste vier wegvalt door kwetsuur, mag de plaats ingenomen worden door
de eerstvolgende in de rij. Bv. speler 2 valt uit door kwetsuur, speler 5
neemt zijn plaats in.
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