KERN GENT

-

NIEUWSBRIEF 4

1. Dank aan alle ploegen die de betaaldatum van 31 januari respecteerden. Dat helpt voor
een vlotte verwerking van de administratie van de competitie. Spijtig genoeg blijven er nog
83 ploegen die hun financiële verplichting niet tijdig nakwamen… We geven die nog 14
dagen uitstel (iedereen kan eens iets vergeten), maar als op 15 februari het geld niet op de
kernrekening staat, wordt de voorziene boete van 12,50 euro aangerekend. Een beetje
discipline mogen we wel eisen.
2. Het wordt mogelijks lachwekkend, maar sporthal Tondelier die normaal open ging op
01.11.18 zal misschien open gaan op 01.09.19. Hierdoor werden we verplicht nogmaals 20
wedstrijden (april) te verplaatsen en de mogelijkheden waren zo goed als uitgeput. We
konden niet anders dan enkele wedstrijden naar een vrije zaterdag brengen.
3. Positief is natuurlijk dat in HGE eindelijk gestart is met de bouw van de derde sporthal,
waarin enkel en alleen minivoetbal zal gespeeld worden op alle weekavonden en op
zaterdagnamiddag. Het is enkel spijtig dat die niet meer zal klaar zijn in dit kalenderjaar.
4. Blijkbaar hebben wij na de kernvergadering nergens genoteerd dat er vanaf dit seizoen
tien leden op het wedstrijdblad mogen ingeschreven worden (ipv 8 vroeger). Omtrent dit
wedstrijdblad wil ik vragen de hoofding correct en volledig in te vullen, datum en reeks zijn
zeer belangrijk om de bladen vlot te kunnen klasseren. (Enkele clubs vullen nog altijd een
verkeerde reeks in…). En als we volgend seizoen overstappen naar een digitaal blad zal dit
van nog meer belang zijn.
5. Van enkele sporthalbeheerders kregen we de opmerking dat minivoetballers andere
sporters hinderen voor aanvang van de minivoetbalwedstrijd (Bloso, Won, … - badminton).
Ik moet erkennen dat dit gebeurt, want ik heb het zelf al enkele keren gemerkt. Doe dit aub
niet, het is een vorm van respect en in SAM mogen we om die reden nu een kwartier later
starten op maandag. Dan niet klagen als je een wedstrijd om 22.15 uur moet spelen, jullie
hebben het zelf gezocht…
6. We horen ook klachten dat er in te veel sporthallen geen cafetaria meer is… Maar ik krijg
omgekeerd nog meer geklaag van cafetaria-uitbaters die niet opgezet zijn met een te
beperkt bezoek van de minivoetballers. In MAR kwamen er van de acht ploegen op één
bepaalde avond amper vijf sporters in de cafetaria. We kunnen onze leden niet verplichten,
maar het is voor ons wel onderhandelingsmaterie om uren te verwerven de voorbije en
volgende seizoenen… Iedereen beseft toch dat privé-uitbaters niet rond komen met enkel de
20 à 25 uur huur als ze elektriciteit, water, schoonmaak, uurloon cafetariahouder in rekening
moeten brengen en wie verhuurt of werkt nog met verlies? We dreigen hierdoor uren te
verliezen…
Mogelijks moeten clubs die de cafetaria niet bezoeken bij hun voorkeurzaal een sporthal
opgeven zonder cafetaria. Ik heb nu al een lijstje ontvangen van clubs die in bepaalde
sporthallen niet meer gewenst zijn…
7. Clubs waarvan een speler een rode kaart ontvangen heeft, moeten de schorsing gaan
raadplegen op E-Kickoff bij competitie - disciplinair (en dus niet bij berichten).

8. Vanaf 6 mei start in sporthal TOL - ZWI - SJG ook de Beker van de stad Gent, een tornooi
waarin iedere club wekelijks één wedstrijd speelt (zes in totaal). Net als de vorige seizoenen
mikken we op 32 ploegen en de inschrijving kost 50 euro + (6 x 7 euro SR-vergoeding) = € 92.
Iedere wedstrijd kost dus 15 euro all in. Een mailtje naar ons volstaat.
9. Clubs kunnen ook nog altijd inschrijven voor de Full Time Cup, het bekertoernooi van de
kern met rechtstreekse uitschakeling dat in mei en juni doorgaat. Iedere wedstrijd kost 15
euro plus SR-kosten. Een mailtje naar ons volstaat om ingeschreven te zijn.
10. REGLEMENTENKENNIS
HANDSPEL
Naar aanleiding van de harde kritiek op de penalty wegens handspel in de wedstrijd tussen Standard en Kortrijk dit
weekend, viel het mij te binnen dat ik en andere refs ook meermaals geconfronteerd worden met onterechte en soms
heftige kritiek wegens het niet-fluiten van vermeend handspel (strafschop).
Daarom licht ik graag het reglementsartikel M1216/2 even toe en hoop ik dat het kan bijdragen tot wat minder commotie
op en naast het terrein... Ik benn er evenwel zeker van dat het een bijzonder moeilijke materie zal blijven, maar ga er aub
vanuit dat alle beslissingen van de ref in eer en geweten genomen worden en dat hij daar niet veel tijd voor krijgt en
geen VAR kan inroepen…
Eén zaak durf ik direct de wereld uit helpen: Niet elk contact met de hand of arm is handspel en moet gefloten worden,
integendeel. En dat hoor ik nochtans frequent op en naast het terrein van zogenaamde kenners…

M1216/2 Bij minivoetbal wordt handspel gefloten als er een beweging is van hand of arm naar de bal.
De arm reikt tot en met het schoudergewricht. Een aangeschoten, onverwachte bal van op korte
afstand getrapt tegen de hand of arm wordt dus niet gefloten. Er wordt ook geen strafschop gefloten
als de hand of arm gebruikt wordt om gezicht, onderbuik (en borsten bij de dames) te beschermen.
PS In het reglement (Boek M) staat het eerste haakje verkeerd en zullen we het aanpassen. Het is
nogal logisch dat ook de onderbuik van de heren (ons kostbaarste bezit) beschermd mag worden.
Als je het eerste zinnetje van het reglement leest, zul je merken dat reeds heel veel contacten met de hand of arm niet
hoeven gefloten te worden. Er moet een beweging zijn naar de bal.
Dit impliceert ook dat bij een mislukte controle of onverwachte capriool van de bal tegen de hand of arm er geen
handspel gefloten wordt, want ook in dit geval is er (meestal) geen beweging naar de bal.
Het spreekt voor zich dat er geen handspel gefloten wordt als de bal van op korte afstand tegen hand of arm getrapt
wordt, want de speler krijgt in die gevallen zelfs de tijd niet om te bewegen. Hier een afstand op kleven is moeilijk, want
de snelheid van de bal is ook bepalend.
Er wordt wel handspel gefloten als de speler duikt of beweegt naar de bal of de arm of hand in een weinig normale
houding is.
Wat wel altijd moet: ieder handspel is een rechtstreekse vrije trap. De ref moet dus nooit een arm in de hoogte steken en
die fout durven sommige refs wel eens maken.
Hopelijk is hiermee enige klaarheid gebracht en zal het leiden tot minder kritiek, die veelal onterecht is.
Als leden nog verduidelijkingen van sommige reglementen wensen, mogen ze ons dat altijd laten weten en willen we
daar graag bij helpen.
HINT: Stuur dit nieuws door naar alle clubleden, zo blijft iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de
kern, wat alleen maar voordelen geeft.

