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Verslag vergadering zaterdag 12 november 2016 om 12u15 
 
Aanwezig : 

- Vanspauwen Johny  voorzitter VSC 
- Brams Paul   Brabant “VFV” 
- Proost Jozef  VACHA clubs 3de klasse Amateurs 
- Appeltans Romain Limburg 
- Willy Brockmans Limburg 
- Van Craen Marc Antwerpen 
- Roelands Marnix Oost-Vlaanderen 
- Mazur Benny  secr.-gen. VFV 
- Browaeys Bob  VFV 
- Fonteyn Wim  Oost-Vlaanderen 

 
Besproken punten : 
 

1. Welkomstwoord en een korte toelichting omtrent de reden tot oprichting werkgroep 1ste elftallen B 
door Wim Fonteyn. 
 

2. Vraag tot overzicht over het aandeel 1ste ploegen B binnen de verschillende Vlaamse provincies. 
Uit de replieken van de diverse vertegenwoordigers blijkt dat er in de verschillende provincies grote 
diversiteiten zijn die vooral hun oorsprong kennen door de verschillende jaren ervaringen met deze 
vorm van deelname aan de competitie. In Brabant “VFV” en Oost-Vlaanderen speelt men al veel 
langer met 1ste ploegen B dan in de andere Vlaamse provincies. 
 

3. Samenvatting van de huidige artikels in het Bondsreglement die betrekking hebben op de 1ste 
elftallen B. Aan alle leden werd deze info als bijlage overgemaakt ter kennisname. 
 

4. Waarom vraag voor reglementswijzigingen ? 
In Oost-Vlaanderen is er een jaarlijkse vergadering met de ploegen die met een 1ste elftal B aantreden 
of er interesse voor hebben. Uit deze bevraging, waarvan het verslag in bijlage ook was toegevoegd 
aan de uitnodiging, blijken de dringendste behoeften of bemerkingen van deze clubs. Deze werden 
in kaart gebracht en als reglementswijziging voorgesteld. Doch voorvallen in de andere provincies 
zorgden ervoor dat de context in een breder spectrum moest bekeken worden. Het is dus sterk aan 
te raden dat elke provincie een vergadering zal organiseren met zijn betrokken clubs. De 
verzuchtingen van die clubs komen hierdoor echt wel aan de oppervlakte. 
 

5. Denkoefening/brainstorming over de toekomst van de 1ste elftallen B maar ook de integratie van de 
andere recreatieve voetbalvormen in ons voetbal. 
 

5.1 De oorspronkelijke bedoeling was eigen jeugd meer speelkans te geven in eigen gemeente. 
De doorstroming moet een garantie bieden naar een betere toekomst en samenwerking van 
eigen leden binnen de club. 
 

a. In Oost-Vlaanderen blijkt deze doelstelling aan te slaan doch in hun modaliteiten is er een 
verplichting om met beloften te spelen in gelijklopende reeksen met de 1ste ploeg A dit voor 
de 1ste, 2de en 3de provincialers. 



 

b. Brabant “VFV” heeft voornoemde verplichting niet waardoor de 1ste elftallen B veredelde 
“cafevoetbal” aan het worden is en het niveau drastisch de dalende lijn heeft ingezet. 

 
c. De integratie van de KVLVB en de VMF, maar ook van mogelijk in de toekomst aan te sluiten 

andere bonden incl. andere voetbalvormen moeten geïntegreerd worden in het systeem van 
het (provinciale) voetbal, door hun een welafgelijnde structuur aan te bieden, doch ook de 
reglementering dusdanig uit te werken dat er voldoende vrijheid is binnen hun spelplatform. 
 

d. Er moet een blijvende garantie zijn dat jeugd op een duidelijk gestructureerde wijze binnen 
een reeks een vlotte overgang kan hebben naar de 1ste ploeg A. 

 

e. Vanuit de sportclubenquête blijkt dat grotere entiteiten beter organiseren in het algemeen. 
 

f. Kunnen we overwegen om clubs vanuit de hoogste afdelingen sneller te integreren in de 
provinciale reeksen door hun onmiddellijk op te nemen op een niveau waar ze op hun 
kwaliteiten kunnen spelen. De huidige provinciale ploegen mogen echter geen nadelen 
ondervinden van deze integratie. Een overgangsjaar kan hiervoor het nodige soelaas brengen. 
Voorbeeld : 1ste klasse A/B    integratie in 1ste provinciale 
  1ste klasse amateurs  integratie in 2de provinciale 
  2de klasse amateurs  integratie in 3de provinciale 
  3de klasse amateurs  integratie in 4de provinciale 
 

6. Volgende afspraken worden gemaakt : 
 

a. Het Sporttechnisch departement zal een schema uitwerken met de sportieve mogelijkheden 
binnen de diverse platformen. 
 

b. Reglementair zullen een aantal ideeën op papier gezet worden door de leden van de Vlaamse 
Studiecommissie die deel uitmaken van de werkgroep 1ste elftallen B. 

 
7. Toelichting van de bevinding van de werkgroep tijdens de volgende Vlaamse Studiecommissie. 

 
8. Aansluitend op de volgende vergadering van de Vlaamse Studiecommissie kunnen de voorstellen in 

punt 6 worden besproken. Ik stel voor dat alle correspondentie over te maken is ter mijne attentie 
en dat de ontvangen stukken aansluitend worden overgemaakt aan de leden van de werkgroep als 
bijlage aan de uitnodiging voor de volgende vergadering van de werkgroep. 
 

Opgemaakt op zaterdag 12 november 2016 
Wim Fonteyn 


