
 

 

Beste clubs, kapiteins, competitiespelers, 
 
Het seizoen 2018-2019 zit er weer op. Onze gelukwensen aan alle teams die kampioen speelden. Wij bedanken 
iedereen voor een sportief en aangenaam competitieseizoen, voor de bereidwillige samenwerking en de steun die wij 
als competitieleider en VBL Secretariaat mochten ontvangen. 
 
Onderaan vinden jullie de definitieve eindstanden in de ligareeksen, met een overzicht van de stijgers en dalers. 
Kampioenenteams opgelet: als een kampioenenteam eventueel niet wenst te promoveren naar de hogere afdeling 
dan dient de voorzitter van de club dit te melden per brief of e-mail aan de competitieleider ("competitie@vbl.be") 
binnen de 2 weken na verzending van dit bericht.) (art. 24.3 van het Reglement Viertallen. 
Idem voor de clubs die een team vrijwillig wensen te laten dalen. (Art.24.5) 
 
Elk seizoen proberen we zoveel mogelijk met ieders verzuchtingen rekening te houden bij het opstellen van kalenders 
en reeksen, en wij hopen dat jullie begrijpen dat het in overeenstemming brengen van al deze verzuchtingen dikwijls 
geen sinecure is.  
Ook voor het nieuwe seizoen 2019-2020 zullen wij zoveel mogelijk rekening houden met jullie vragen en opmerkingen. 
 
De competitie 2018-2019 verliep zonder noemenswaardige problemen.  
Het aantal administratieve overtredingen en onregelmatigheden, en de daarbij opgelegde boetes en straffen, bleef 
ook dit seizoen zeer beperkt, waarvoor dank aan alle clubs en kapiteins.  
Toch wensen wij nogmaals te benadrukken dat jullie best vóór elke wedstrijd op onze website het uitslagenrooster 
raadplegen en nazien of er voor jullie team geen opmerkingen geformuleerd werden ivm. vorige wedstrijden (zie elke 
uitslag met VP’s in het rood: voor details van een wedstrijd klik op het vakje met de uitslag van de gewenste 
wedstrijd), zodat jullie in elk geval herhalingen, en dus eventuele sancties, kunnen vermijden.  

De interactieve toepassing op de VBL website voor het ingeven van uitslagen, doorzenden van wedstrijdbladen en aanvragen 
van verplaatsingen en andere wijzigingen aan wedstrijden wordt intussen door de overgrote meerderheid van de teams 
gebruikt. 
Wij raden alle competitiespelers, en zeker alle kapiteins aan om vóór aanvang van het nieuwe seizoen hun  toegangscode tot 
de betrokken toepassing te controleren (en, indien nodig, een nieuwe code aan te vragen via de knop “Wachtwoord 
vergeten?” op onze webpagina “Uitslagen ingeven - Wedstrijden wijzigen - Systeemkaarten opladen” (Homepage --> “Competitie” --
> “Uitslagen ingeven en wedstrijden wijzigen”). 
Wij wensen er ook nogmaals op aan te dringen gebruik te maken van de mogelijkheid om, via dezelfde toepassing, jullie 
systeemkaarten op de website te zetten (trouwens verplicht voor de spelers in Liga 1): dit is interessant voor alle deelnemers 
aan de competitie en is een grote hulp voor al wie betrokken is bij de organisatie ervan. 

Ik hoop dat alle clubs weer zo veel mogelijk teams zullen aanmelden voor de VBL competitie seizoen 2019-2020 en 
dat jullie allemaal volgend seizoen terug vol enthousiasme zullen deelnemen. (Aanmelden teams voor de competitie 
2019-2020 kan reeds vanaf nu tot ten laatste 01/06/2019. Aanmelden team kan enkel via de knop “Teammelding nieuw 
seizoen” op de eerste pagina na inloggen in onze competitietoepassing.) 
 
Ik wens jullie allemaal een sportief en aangenaam volgend seizoen. 
 
Met de groeten van, 
 
Leen Neels, 
Competitieleider VBL 
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