
LIGA ZAALVOETBAL RIEMST 

 

SECRETARIAAT L.Z.R. 

Gerechtigde correspondent  : Dirkx Ronny  

      Sint Jansstraat 8c 

      3770  Riemst-Herderen 

Telefoon    :  0497/320199 

Email     : dirkxronny@gmail.com 

Website    : www.ligariemst.be 

Rekeningnummer   :        BE68 1030 3986 3634 

     

Contact    :  indien u meer info wenst om 

      deel te nemen aan de liga, 

      Stuur een mail naar  

      dirkxronny@gmail.com 

Huishoudelijk reglement  : In bijlage  

Licentie-aanvraag   :  om een speler in te schrijven 

      moet een licentie-aanvraag  

      ingevuld worden. 

      Dit formulier kan worden afgehaald 

      in het cafetaria van Sporthal Hirtheren,  

      Sint Jansstraat 8c te Riemst/Herderen. 

      Het ingevulde formulier moet dan (samen 

      met 1 kopie van de identiteitskaart) 

      terug bezorgd worden aan de voorzitter 

      van de Liga Zaalvoetbal Riemst. 
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Deelname-akkoord   :        Om deel te nemen aan de competitie 

      moet er tijdig een deelname-akkoord 

      ingevuld worden. Dit geldt voor de nieuwe 

      club, maar ook voor de clubs die reeds in 

de Liga spelen. Zij moeten elk jaar 

 een schrappingslijst invullen en dit voor de 

door de liga vastgelegde datum. 

      Het ingevulde formulier moet bezorgd 

      worden aan de voorzitter van de Liga, 

      Dirkx Ronny, in de sporthal te Herderen. 

 

Deelname aan de liga wil zeggen dat iedere club alle financiele verplichtingen  

nakomt die betrekking hebben op het lopende of het komende seizoen. 

(kosten aantal spelers, aantal afgevaardigden, aantal jeugdspelers, kosten zaal,  

kosten scheidsrechters en kosten naar de bond). 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIGA ZAALVOETBAL RIEMST 

MET STAMNUMMER 6527 (met ingang dd 01/09/2015) 

 

ART. 1  Structuur en beheer 

1.1 De vereniging draagt de naam : LIGA ZAALVOETBAL RIEMST 

(LZR) 

1.2 Het secretariaatsadres is : Dirkx Ronny, Sint Jansstraat 8C 

    3770  Herderen 

    Tel. 0497/ 320 199 

    Mail : dirkxronny@gmail.com 

1.3 De vereniging heeft tot doel : het bevorderen en beoefenen van  

het zaalvoetbal 

1.4 Bij niet vermelde artikels in het H.R. van de L.Z.R. zijn de      

reglementen van de VZVB , erkend door het B.O.I.C., van toepassing. 

He bestuur van de L.Z.R. verplicht zich ertoe de reglementen van de 

VZVB, opgelegd tijdens het seizoen, na te leven. 

1.5 Ter aanvulling van artikel 1.4 zijn de bestuursleden van de L.Z.R. 

gerechtigd het H.R. op elk moment te wijzigen of aan te passen. 

1.6 De L.Z.R. wordt beheerd en gecontroleerd door het dagelijks    

bestuur. 

1.7 Het dagelijks bestuur van de L.Z.R. is bevoegd beslissingen te 

nemen bij onvoorzien omstandigheden. 

1.8 Elk team is verplicht op elke vergadering van de L.Z.R. 

vertegenwoordigd te zijn door zijn verantwoordelijke of een ander 

lid. 
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Bij afwezigheid op de jaarlijkse algemene vergadering van de 

L.Z.R is een financiële boete voorzien van 25€. Bij niet-betaling 

binnen de gestelde termijn, volgt de uitsluiting voor de komende 

competitie. 

1.9 Elk team is verplicht kennis te nemen van de informatieve berichten 

via de website, alsook op het infobord in het cafetaria van Sporthal 

Hirtheren. 

1.10 Elk team, aangesloten bij de L.Z.R., verplicht zich ertoe deel te 

nemen aan de competitie en de beker. De deelname aan het jaarlijks 

tornooi is niet verplicht. 

1.11 Afwijkingen op de kalender(competitie, beker en tornooi) worden 

enkel toegestaan in geval van overmacht (bijv. overlijden). 

1.12 Het bestuur van de L.Z.R. heeft het recht om op ieder ogenblik van 

de lopende competitie, een team  of leden van een team uit te 

sluiten voor verdere deelname. Bij een van de volgende feiten kan 

overgegaan worden tot uitsluiting : 

Verbaal geweld of wangedrag t.o.v. andere teams, de bestuursleden 

van de L.Z.R., de scheidsrechters of t.o.v. leden van het P.C. of C1A. 

Ongebruikelijk gedrag in de accommodatie of ten opzichte van 

anderen. 

1.13 Gebruikte afkortingen : 

L.Z.R.  = Liga Zaalvoetbal Riemst 

H.R.  = huishoudelijk reglement 

K.B.V.B. = Koninklijke Belgische Voetbalbond 

V.Z.V.B. = Vlaamse Zaalvoetbal Bond 

L.A.  = licentie-aanvraag 

P.C.  = Provinciaal Comité 

L.G.G.  = Limburgse Geconventioneerde Groeperingen 

F.S.F.  = Federaal Solidariteitsfonds 

C1A  = Commissie van Eerste Aanleg 

P.S.C  = Provinciale Scheidsrechters Commissie 

   

 

ART.2  Aansluiting bij de L.Z.R. 

 

2.1 Als speler moet men op de dag van de wedstrijd minimum 15 jaar 

zijn.  



2.2  Elk lid kan maar 1 licentie in de L.Z.R. bekomen. 

2.3 per licentie dient een bedrag van 15 euro betaald te worden per 

 actief lid, 7 euro indien tussen 15 en 18 jaar en 12.50 euro indien 

 Niet-actief lid. 

2.4    aansluitingen tijdens het seizoen : uiterste valideringsdatum door de 

 V.Z.V.B. is de laatste woensdag van de maand maart. 

2.5 Elk team dient een waarborg van 180 euro te betalen of over te 

dragen voor 20/05 van elk komend seizoen. 

 Tevens dient elk team voor de gestelde datum de schrappingslijst 

 van de V.Z.V.B. aan het bestuur van de L.Z.R. te bezorgen. Bij 

 nalatigheid zullen alle spelers vanaf 01/07 volledig vrij zijn. 

2.6    Er dient een eerste schijf van 400 euro wedstrijdkosten betaald te 

worden , uiterlijk een maand na het begin van de competitie. De 

afrekening wordt opgemaakt in de loop van de eerste helft van het 

seizoen en dient betaald te worden voor 15/3 van het lopende 

seizoen. 

2.7 De bijdrage  in de wedstrijdkosten bedraagt 15 euro per team , per 

  Wedstrijd. Deze bijdrage kan jaarlijks herzien worden. 

2.8  Een nieuwe licentie-aanvraag wordt zo snel mogelijk naar de V.Z.V.B. 

verstuurd. De speler is dan speelgerechtigd 14 dagen later en na 

bevestiging van de voorzitter Dirkx Ronny, Sint Jansstraat 8c te 

Herderen. (in sporthal) 

  

 

ART .3  Organisatie van de wedstrijd. 

3.1 Elke wedstrijd dient gespeeld te worden, ook zonder officiële 

scheidsrechter. Bij afwezigheid van de officiële aangeduide 

scheidsrechter moet volgende volgorde in acht genomen worden : 

 1) een officiële scheidsrechter, aanwezig in de sporthal. 

 2) een gelicentiëerd lid van de bezoekende ploeg. 



 3) een gelicentiëerd lid van de thuisploeg. 

 4) een gelicentiëerd lid van de L.Z.R. 

 Een scheidsrechter moet steeds bij de K.B.V.B. of V.Z.V.B. of bij de 

L.Z.R. (voor een gelegenheidsscheidsrechter) aangesloten zijn. 

 OPGELET : er kan geen wedstrijd doorgaan zonder 

TERREINAFGEVAARDIGE (afgevaardigde van de thuisploeg) 

 

3.2 Het thuis of organiserende team is verplicht, tenmiste 30 minuten 

 voor de aanvang van de wedstrijd, een gelicentiëerd lid van minimum 

18 jaar aan te stellen om de functie van terreinafgevaardigde te 

vervullen. Deze persoon moet ter beschikking van de scheidsrechter 

 staan vanaf diens aankomst tot op het ogenblik dat deze hem 

kenbaar maakt dat hij/zij ontslagen is van zijn opdracht. 

3.3 De terreinafgevaardigde mag geen enkel andere functie vervullen. 

Na de wedstrijd dient hij het  wedstrijdblad te controleren, te 

ondertekenen en in de brievenbus van de L.Z.R. te deponeren. Bij 

nalatigheid zal een boete van 7.5 euro aangerekend worden. 

3.4 In geval er geen gelicentiëerde afgevaardigde aanwezig is, moet een 

speler van de thuisploeg deze taak vervullen tot bij aankomst van  

 een gelicentiëerd lid. De speler die tijdelijk deze functie 

waarneemt, dient de aankomst van de terreinafgevaardigde te 

melden aan de scheidsrechter, samen met zijn naam en 

geboortedatum.  VANAF DIT MOMENT is de tijdelijke 

terreinafgevaardigde speelgerechtigd. Na de wedstrijd dient de 

naam van officiële terreinafgevaardigde vermeld te worden op het 

scheidsrechtersblad na controle van diens identiteitskaart door de 

scheidsrechter. 

3.5  Indien de thuisploeg, door deze verplichting, voor de aanvang van de 

wedstrijd herleid wordt tot drie spelers, mag de wedstrijd niet 

doorgaan en moet het team als forfaitgevend beschouwd worden. 

3.6 Wanneer tijdens de wedstrijd de terreinafgevaardigde zijn functie 

niet meer kan uitoefenen wegens uitsluiting, vrijwillige 

terugtrekking of omwille van een andere reden, moet hij in alle 



omstandigheden worden vervangen  door een lid van de thuisploeg. 

Indien door deze maatregel de thuisploeg herleid wordt tot minder 

dan drie spelers, moet de wedstrijd gestaakt worden. 

3.7  De terreinafgevaardigde is verplicht een witte armband te dragen. 

3.8 Ook het bezoekende team mag een gelicentiëerd lid als 

ploegafgevaardigde aanstellen. Deze mag zich in de neutrale zone 

bevinden en is gehouden het wedstrijdblad in te vullen, te 

controleren en te ondertekenen en tevens een driekleurige armband  

 te dragen. Alleen de personen vermeld op het scheidsrechtersblad 

zijn verzekerd. 

3.9  Indien het bezoekende team geen ploegafgevaardigde ter 

beschikking heeft, is de kapitein van het team speelgerechtigd en 

tevens verplicht de administratieve formaliteiten, eigen aan de 

functie, te vervullen. 

3.10 Alle klachten of aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren bij de 

gerechtigde correspondent van de L.Z.R. 

3.11  Na de wedstrijd dient de terreinafgevaardigde de uitslag in te 

vullen op het bord in het cafetaria. 

3.12 Indien een team van de L.Z.R. een vriendschappelijke wedstrijd 

speelt tegen een team van een andere liga, is men verplicht deze 

wedstrijd aan te vragen bij de V.Z.V.B.. Zoniet is de L.Z.R. en tevens 

de V.Z.V.B. niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. 

3.13 Bij een ongeval dient men zo snel mogelijk het bestuur van de L.Z.R. 

op de hoogte te stellen en de nodige formulieren aan te vragen voor 

 de verzekering.Dit wil zeggen tijdens of onmiddelijk na de 

wedstrijd.Tevens is het verplicht om het kwetsuur te laten noteren 

op het wedstrijdblad. 

3.14 De L.Z.R. wijst alle verantwoordelijkheid af indien men niet het 

nodige doet om te voldoen aan de reglementen. 

3.15 Voor elke gewonnen wedstrijd krijgt het team 3 punten. Een gelijke 

stand levert 1 punt op, bij verlies ontvangt men geen punten. 

Wanneer de liga verdeeld is over 2 reeksen, zijn er 2 stijgers en 2 

dalers bij het einde van de competitie. In reeks 1 dalen de twee 



teams die op de laatste 2 plaatsen eindigen. In reeks 2 stijgen de 

twee teams die op de plaatsen 1 en 2 eindigen. 

 Plaatsbepaling voor de kampioenen, de stijgers en de dalers : in 

volgorde gelden de behaalde punten en daarna het aantal gewonnen 

wedstrijden. Bij volledige gelijkheid dient een testwedstrijd de 

beslissing te brengen. 

 Nieuwe teams starten steeds in reeks 2. 

3.16 Voor de bekercompetitie wordt er steeds door loting de kalender 

opgemaakt. In de eerste ronde dienen er 16 teams overgehouden te 

worden, met eventueel een aanvulling van de beste verliezers. Er 

dienen in de bekercompetitie steeds strafschoppen genomen te 

worden bij gelijkspel. Alle reglementen van de L.Z.R. zijn van 

toepassing op de bekercompetitie. 

 

 

ART. 4  Verslagen en sancties 

 4.1 Alle verslagen van de scheidsrechter of van de L.Z.R. worden door 

  de Commissie van Eerste Aanleg of door het P.C. van de V.Z.V.B  

  Behandeld. 

4.2 Als team is men verplicht te verschijnen bij een oproeping door het

 P.C.. of de door C1A. De kosten van niet-verschijnen bij een    

oproeping door het P.C. of de C1A, de dossierkosten en eventuele 

boetes aangerekend door het V.Z.V.B. , dienen binnen de 10 dagen 

aan de L.Z.R. betaald te worden met bijgevoegd betalingsformulier. 

4.3 Indien een lid van de L.Z.R. in de loop van het seizoen (competitie, 

beker of tornooir) een derde gele kaart bekomt, wordt hij 

geschorst voor 1 wedstrijd. De schorsing  geldt voor de tweede 

wedstrijd die volgt op de wedstrijd waarin de derde gele kaart 

bekomen werd. 

 Een schorsing geldt voor alle functies. D.w.z. dat een speler die 

geschorst is omwille van 3 gele kaarten, geen enkele functie kan 

uitoefenen op de dag van zijn schorsing. 



 De verantwoordelijke van het team wordt verondersteld kennis te 

nemen van de schorsingen en de sanctie op te volgen. 

4.4 Bij het bekomen van een rode kaart voor handtastelijkheden op de 

scheidsrechter, gaat de schorsing onmiddellijk in : de betrokken 

speler mag niet meer opgesteld worden. Deze maatregel blijft van 

toepassing tot verschijning bij de bevoegde commissie. 

 

 

 

 

ART.5 Financiële sancties 

5.1 Zowel voor een algemeen forfait voor de aanvang van de competitie, 

als voor een algemeen forfait tijdens de competitie, wordt er een 

boete bepaald , gelijk aan het inhouden van de waarborg door de 

L.Z.R. 

 Bij een forfait tijdens het seizoen wordt deze boete vermeerderd 

met de kosten van de nog te spelen wedstrijden aan het 

vastgestelde tarief ((30 euro per nog te spelen wedstrijd + boete 

van de bond (vzvb)). 

 Het team kan dan ook gedurende de drie volgende seizoenen niet 

meer aansluiten bij de L.Z.R. 

5.2 Voor het geven van een forfait (1 wedstrijd) moet men het 

secretariaat verwittigen en dit 3 dagen voor de aanvang van de 

wedstrijd. Bij dit forfait wordt een boete van 20 euro opgelegd. 

 Een boete van 30 euro wordt opgelegd indien men te laat 

verwittigd. 

5.3 Voor het niet komen opdagen voor een wedstijd, zonder te 

verwittigen, wordt een boete van 50 euro opgelegd, indien het “de 

eerste maal” betreft. Voor elk bijkomend forfait wordt telkens de 

boete verhoogd met 25 euro. 

5.4   Wanneer het aantal spelers van een team gedurende de wedstrijd 

herleid wordt tot minder dan 3, dan moet de scheidsrechter de 



wedstrijd stopzetten. Dit team wordt als forfaitgevend beschouwd 

wegens gebrek aan organisatie en krijgt een boete van 25 euro. 

Bij herhaling wordt de boete telkens verhoogd met 25 euro. 

 Bij betwisting beslist het bestuur van de L.Z.R. of C1A. 

5.5 Indien een team gedurende 1 seizoen meer dan 3 forfaits (van welke 

aard dan ook) laat optekenen, wordt de uitsluiting van het betrokken 

team toegepast.Alle nog te maken kosten worden verhaald op de 

ploeg en de punten worden op nul gezet (alle gespeelde en nog te 

spelen wedstrijden is forfait uitslag). 

5.6 Voor het opstellen van een geschorste speler, een niet-aangesloten 

speler, of voor het voorleggen van een valse identiteit, m.a.w. voor 

inbreuken op de speelgerechtigheid, wordt een boete opgelegd van 

25 euro per overtreding. 

 Bij één van deze inbreuken wordt er tevens een forfaituitslag 

uitgesproken. Voor bovenvermelde inbreuken neemt de L.Z.R geen 

enkele verantwoordelijkheid jegens de scheidsrechter of de 

tegenstrever, noch bij een gebeurlijk ongeval. 

5.7  Bij het onvolledig invullen van het scheidsrechtersblad wordt er een 

boete opgelegd van 1.25 euro per ingedeelde lijn. 

 VOOR DE THUISPLOEG : 

 Reeks – Plaats – Datum – Uur (is gelijk aan de hoofding) = 1.25 euro 

 Geen teamnaam/ teamnummer = 1.25 euro 

 Geen handtekening   = 1 .25 euro 

 Geen hoofdletters voor de spelersnamen = 1 .25 euro 

  VOOR DE BEZOEKENDE PLOEG : 

 Geen teamnaam/ teamnummer = 1.25 euro 

 Geen handtekening   = 1 .25 euro 

 Geen hoofdletters voor de spelersnamen = 1 .25 euro 

5.8 Iedereen die vermeld staat op het scheidsrechtersblad dient zijn 

identiteit te kunnen bewijzen (met identiteitskaart , rijbewijs…) 



 Indien dit niet het geval is, zal er een boete van 5 euro worden 

aangerekend. 

5.9 Bij het bekomen van een gele kaart wordt er een boete opgelegd van 

2.50 euro. Voor het bekomen van 2x gele kaart of een directe rode 

kaart wordt er een boete opgelegd van 7.50 euro. (deze boete is 

bijkomend voor het team).Een rode kaart wordt tevens door de 

vzvb beboet. 

6.0 De door de L.Z.R. geïnde boetes voor gele kaarten worden op het 

einde van het seizoen onder de “sportiefste ploegen” verdeeld a 

rato van volgende criteria : 

 1) de totale som wordt eerst in twee gelijke delen gesplist, de ene 

helft voor reeks 1 en de andere voor reeks 2. Indien 1 reeks  , is er 

natuurlijk geen deling. 

 2) het beschikbare bedrag wordt dan aan de 3 teams met de minste 

kaarten verdeeld als volgt : gedeeld door 3. 

 3) een team met 1 of meerdere rode kaarten komt niet in 

aanmerking. Twee maal geel voor dezelfde speler in 1 wedstrijd 

staat gelijk aan rood. 

 4) een team dat 1 of meerdere forfaits heeft gegeven komt niet in 

aanmerking voor de sportiefste ploegen. 

 5) het door de sportiefste teams te ontvangen bedrag wordt 

omgezet in drankbonnen te verbruiken in het cafetaria van de 

sporthal Hirtheren . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ART.6 Betalingen aan/van de L.Z.R. 

 6.1 Alle geldboetes, uitgesproken door het P.C. Limburg of door de C1A, 

 dienen aan de L.Z.R. betaald te worden. 

 6.2 Alle boetes van de L.Z.R. worden, indien nodig, rechtstreeks van de 

 waarborg afgehouden. 

6.3 De waarborg zal, na eventuele afhoudingen, uiterlijk op 01/06, na 

afsluiting van het seizoen, teruggestort worden. Ofwel zal, in 

samenspraak met de betrokken teams, de waarborg overgedragen 

worden naar het volgende seizoen. 

6.4 Alle betalingen aan de L.Z.R. dienen te gebeuren op de rekening van 

de L.Z.R binnen de bepaalde termijn (1 maand). Bij nalatigheid zal er 

als boete 10 euro opgelegd worden. 

 

6.5 Voor elke betaling zal er gewerkt worden met een codenummer : 

 TEAMNUMMER / 01 = aansluitingswaarborg 

 TEAMNUMMER / 02 = voorschot wedstrijdkosten 

 TEAMNUMMER / 03 = betalingen vanwege P.C. of C1A 

 TEAMNUMMER / 04 = bijstorten van de waarborg 

 TEAMNUMMER / 05 = saldo wedstijdkosten 

6.6 Indien een team niet betaald binnen de voorop gestelde termijn van 

1 maand dan wordt door de L.Z.R. een boete aangerekend van 10 

euro. 

 Indien er na de tweede betalingsdatum nog niet betaald is, komt er 

per week 10% boete bij, telkens op het TOTALE verschuldigde 

bedrag. Vanaf dat ogenblik krijgt elke wedstrijd van het betrokken 

team een forfaituitslag (5-0 of 0-5 verlies). 

 

 



 

 

ART.7  TRANSFER 

7.1 In de L.Z.R. (stamnummer 6527) , is een aangesloten lid of een ploeg 

vrij na het beëindigen van het seizoen en dit vanaf 01/07 na aan 

alle voorwaarden voldaan te hebben (schrappingslijsten zijn 

correct ingevuld). 

 

7.2 Elk lid dat wenst geschrapt te worden op de teamlijst, dient dit 

schriftelijk te melden aan de verantwoordelijke van zijn team. 

Eventuele schriftelijke klachten dienen uiterlijk 11/06 binnen 

gebracht te worden. Het bestuur van de L.Z.R. zal samen met de 

betrokken teams en spelers een uitspraak doen. 

7.3 Adreswijzigingen van aangesloten leden dienen aan het bestuur van 

de L.Z.R. te worden doorgegeven. 

7.4 Tijdens het seizoen kan geen enkele transfer gedaan worden. 

ECHTER , indien een team forfait geeft voor de aanvang van de 

kompetitie of met onderling akkoord (dwz voor de eerste 

kompetitie- of bekerwedstrijd), dan kunnen de leden van dit team 

zich alsnog aansluiten bij een ander team. Dit wordt beschouwd als 

een transfer en kost 12.5 EURO per tranfer, aangezien het team 

geen kompetitie-of bekerwedstrijd heeft gespeeld is dit nog 

mogelijk. 

 De nieuwe aansluiting is enkel geldig na afgifte en betaling van een 

nieuwe licentie. VOORWAARDE voor de nieuwe aansluiting is echter 

wel dat het forfaitgevend team zijn schulden heeft vereffend met 

de L.Z.R.. 

7.5 Een team kan geen transferbijdrage vorderen. 

 

 

Deze reglementen zijn toepassing vanaf 01/09/2015. 

 



Het bestuur 

 

 

RONNY DIRKX ROUFLART BERTHO ROUFLART ANITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


