PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
Planning kampioenschappen 2017 - 2018
Planning wedstrijden reserven en jeugd
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE RESERVEN art. 1567
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U21 - art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U17 - art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U15 – art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U13 – art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U12 - art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U11 – art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U10 – art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U9 – art. 1573 - 1575
PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U8 – art. 1573 - 1575
GEWESTELIJKE U7 – art. 1575 en GEWESTELIJKE U6 – art. 1577
DAMES JEUGD - art. 1587
RECREATIEF VOETBAL (enkel gewestelijk)
G-VOETBAL
De clubs waarvan de inschrijvingslijst niet tijdig toekomt bij het secretariaat, zullen ingedeeld worden in
de reeksen waar nog een plaats vrij is en er zal mogelijk geen rekening meer kunnen gehouden worden
met het spelen in eigen regio.
I. Regels voor de reekssamenstelling van reservenwedstrijden.
In alle afdelingen, zowel provinciaal als gewestelijk, zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen
gevormd worden.

I.1. PROVINCIALE RESERVEN - verplicht op zaterdag
SAMENSTELLING PROVINCIALE REEKSEN
De clubs die wensen deel te nemen aan de provinciale reservenreeksen dienen dit te vermelden op
hun inschrijvingslijst.
Uit de lijst van clubs die wensen deel te nemen worden vervolgens 28 ploegen aangeduid die mogen
deelnemen aan de provinciale reeksen. Deze 28 ploegen worden geselecteerd volgens de criteria als volgt
in dalende volgorde van belangrijkheid:
1) al de A-reserveploegen van de dalers uit 3 de Amateurs
2) al de A-reserveploegen van de clubs behorende tot Ie Provinciaal voor het seizoen 2017-2018
3) de A-reserveploegen van de dalers uit Ie Provinciaal (2016-2017)
4) de A-reserveploegen van de best gerangschikte clubs van IIe Provinciaal van het seizoen 2016-2017,
volgens de criteria als volgt in dalende volgorde van belangrijkheid: de plaats, het bekomen aantal punten,
de gewonnen wedstrijden, het doelpuntenverschil, het oudste stamboeknummer
5) de A-reserveploegen van de best gerangschikte clubs van IIIe Provinciaal van het seizoen 2016-2017,
volgens de criteria als volgt in dalende volgorde van belangrijkheid: de plaats, het bekomen aantal punten,
de gewonnen wedstrijden, het doelpuntenverschil, het oudste stamboeknummer
6) de A-reserveploegen van de best gerangschikte clubs van IVe Provinciaal van het seizoen 2016-2017,
volgens de criteria als volgt in dalende volgorde van belangrijkheid: de plaats, het bekomen aantal punten,
de gewonnen wedstrijden, het doelpuntenverschil, het oudste stamboeknummer

Clubs die niet vermelden op hun inschrijvingslijst dat zij wensen deel te nemen aan de provinciale
reeksen worden niet geselecteerd. Er is dus geen ambtshalve inschrijving.
I.2. a. GEWESTELIJKE RESERVEN
Zaterdag of zondag naargelang de inschrijving door de clubs.
I.2. b. BIJZONDERE RESERVEN - verplicht op zaterdag
Er zal een kampioenschap worden ingericht voor “Bijzondere Reserven”.
De spelers dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 35 jaar bereikt te hebben.
Toelating wordt verleend om 5 spelers in te schrijven op het wedstrijdblad die op de dag van de wedstrijd
minstens 30 jaar zijn.
Er mogen geen spelers opgesteld worden die gedurende het seizoen 2017/2018 ingeschreven zijn geweest
op het wedstrijdblad van een competitie- of bekerwedstrijd van eender welke eerste ploeg.
Dit verbod geldt niet voor de doelman.
I.2. c. RECREATIEF +35 (8 x 8) – verplicht op vrijdagavond of zaterdag
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 8 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch nodig kan dit
ook 6, 7, 9 of 10 zijn.
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen.
De spelers dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 35 jaar bereikt te hebben.
Toelating wordt verleend om 3 spelers in te schrijven op het wedstrijdblad die op de dag van de wedstrijd
minstens 30 jaar zijn.
Er mogen geen spelers opgesteld worden die gedurende het seizoen 2017/2018 ingeschreven zijn geweest
op het wedstrijdblad van een competitie- of bekerwedstrijd van eender welke eerste ploeg.
Dit verbod geldt niet voor de doelman.
(1 kalender 2 heen- en 2 terugwedstrijden)
De clubs die inschrijven voor de reeks(en) op vrijdagavond, dienen te beschikken over een gekeurde
lichtinstallatie.
II. Regels voor de reekssamenstelling van jeugdwedstrijden.
In alle afdelingen, zowel provinciaal als gewestelijk, zullen zoveel mogelijk reeksen van 8 ploegen
gevormd worden. Indien organisatorisch nodig kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn.
Bij aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
De wedstrijden van U6 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score.
Rangschikking is ten strengste verboden.
II.1 PROVINCIALE JEUGDREEKSEN
Om te mogen deelnemen moeten de clubs beschikken over een geldige licentie provinciaal voetbal
conform art. 451 en 452 van het bondsreglement.

TOELATINGSVEREISTE
Ingeschreven hebben in iedere reeks op provinciaal vlak, met minstens één ploeg, zijnde U17 - U15 - U13
- U12 – U11, U10 en 2 ploegen U9 en U8.
De clubs die deelnemen aan de Elite 1 en Elite 2 jeugdkampioenschappen, mogen eveneens deelnemen
aan de provinciale kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven in al de voorziene
leeftijdscategorieën met het aantal voorziene ploegen.
De clubs die deelnemen aan de interprovinciale jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de
provinciale jeugdkampioenschappen, maar wel aan de gewestelijke kampioenschappen. De U9 en U8 van

deze clubs moeten echter met 2 teams aantreden in de provinciale kampioenschappen. De U7 mogen in de
gewestelijke reeksen aantreden.
NB: Er wordt geen rekening gehouden met ploegen die ingeschreven worden na het publiceren van de
provinciale reeksen.
Wedstrijddagen :
U21 – U11 – U10 – U9 en U8: verplicht op zaterdag
U17 – U15 – U13 – U12: verplicht op zondag
Spelen samen thuis:
U17 en U15
U13 en U12
U11 en U10
U9 en U8
II.2 GEWESTELIJKE JEUGDREEKSEN
Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode
per ploeg over aan het provinciaal secretariaat (van U21 t.e.m. U7)
(1= minder dan gemiddeld, 2=gemiddeld, 3=beter dan gemiddeld)
U21 – U11 – U 10 – U9 – U8 – U7 en U6: verplicht op zaterdag
U17 – U15 – U13 en U12: op zaterdag of zondag naargelang de inschrijving door de clubs.
II.3 DAMES JEUGD – verplicht op zaterdag
Dames U21 (11 x 11)
Dames U16 (11 x 11)
Meisjes U13 ( 8 x 8)
II.4 RECREATIEF VOETBAL (enkel gewestelijk)
Heren:
U21 – U17 – U15 (8x8)
U21 – U17 – U15 (5x5)
U13 – U12 – U11 en U10 (5x5)
Dames: U16 ( 8 x 8)
Meisjes U13 (5 x 5)
Meisjes U11 (5 x 5)
In de afdeling U21 zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. In alle andere
afdelingen zullen zoveel mogelijk reeksen van 8 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch nodig
kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn.
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen.
Speeldag en uur vrij te kiezen (avondwedstrijden mits goedgekeurde verlichting).

II.5 FOOTFESTIVALS U6
-Het footfestival bevat per periode 8 speelmomenten, 4 thuis en 4 op verplaatsing.
-2 teams per locatie
-8 spelertjes per club
-Wedstrijddag : zaterdag
Geen outdoor footfestivals tijdens de periode van 15 december tot en met 15 januari.
III. Data voor het opmaken van de kalender (gewone kampioenschappen en uitgestelde
wedstrijden)

RESERVEN – U21 – U17 – U15 – U13 – U12 – U11 – U10 – U9 en U8 provinciaal en gewestelijk,
GEWESTELIJKE U7 – U6 - dames jeugd en meisjes jeugd
2017 :
september: 3 – 10 – 17 – 24
oktober: 1 – 8 – 15 – 22
oktober: 29 (aanvang herfstvakantie – geen wedstrijden)
november: 5 – 12 – 19 – 26
december: 3 – 10
2018 :
januari: 14 – 21 – 28
februari: 4 – 18 – 25
februari: 11 (aanvang krokusvakantie – geen wedstrijden)
maart: 4 – 11 – 18 – 25
april : 8 – 15 – 22 – 29
april: 1 (Pasen – afzonderlijk uitgestelde wedstrijden)
Nota
Het Provinciaal organisatiecomité kan uitgestelde voormiddagwedstrijden plaatsen op een avond in de
week, indien zij dit in bepaalde omstandigheden nodig acht.
IV. Uren der wedstrijden
Wedstrijden mogen ten vroegste aanvangen om 09.30 uur.
N.B. Indien een club over meerdere speelvelden beschikt, doch het terrein 1 wenst voor te behouden voor
de eerste ploeg, moet deze club dit zeer duidelijk vermelden op de inschrijvingslijst.
Voor de inschrijving van de andere ploegen mag zij enkel rekening houden met het aantal voorzien voor
een speelveld (of gebeurlijk twee of drie, indien ze over meerdere terreinen beschikt voor de
voormiddagwedstrijden).
Het Provinciaal organisatiecomité kan echter uitzonderlijk toch wedstrijden op het terrein 1 plaatsen.
Ingeval dit bepaald terrein onbespeelbaar is, mag de bezochte club handelen zoals voorzien in art.
1428.32 van het bondsreglement.
V. Bijzonderheid
Er wordt een boete opgelegd volgens art. 1026 van het bondsreglement aan de clubs die spelers op het
wedstrijdblad inschrijven die niet aan de reglementering zake leeftijdscategorieën voldoen.
VI. Clubs met een samenwerkingsverband (art. 327 – 36)
Alle goedgekeurde terreinen van de clubs van het samenwerkingsverband mogen gebruikt worden door
alle ploegen van dit verband. De keuze van het terrein dient bij de inschrijving vermeld en mag,
behoudens overmacht, niet gewijzigd worden in de loop van het seizoen.
VII. Wijzigingen aan de kalender
Verzoeken tot wijziging aan de kalender dienen minstens 14 kalenderdagen op voorhand toe te komen bij
het secretariaat via e-kickoff.
Aanvragen die niet tijdig worden ingediend zullen door het Provinciaal organisatiecomité geweigerd
worden. Op deze regel wordt geen enkele uitzondering toegestaan behalve in gevallen van overmacht.
Het achteruitstellen van wedstrijden wordt in geen geval toegestaan, behalve indien de wedstrijd
wordt gespeeld tijdens hetzelfde W.E. (zat.-zond.-maand.). Behoudens in uitzonderlijk gemotiveerde

gevallen, die tot de discretionaire bevoegdheid van het Provinciaal organisatiecomité behoren en niet
vatbaar zijn voor verhaal, kan hiervan afgeweken worden.
Indien de wedstrijden worden vervroegd naar een avond in de week, dienen de clubs er rekening mee te
houden dat zij over een door de K.B.V.B. goedgekeurde lichtinstallatie moeten beschikken.
Dit geldt zowel voor de wedstrijden van de eerste elftallen als voor alle andere
kampioenschapswedstrijden.
De wijzigingen zijn terug te vinden op de website www.belgianfootball.be
VIII. Bijkomende inschrijvingen van een ploeg
Bijkomende inschrijvingen kunnen enkel worden aanvaard mits dit organisatorisch nog mogelijk is.
Het inschrijven van een bijkomende ploeg kan tot en met zondag 17 september 2017 en deze elftallen
kunnen nog "met klassement" deelnemen aan de competitie.
De bijkomende ploegen waarvoor de inschrijving na zondag 17 september 2017 op het secretariaat
toekomen kunnen nog aan de competitie deelnemen maar dan "zonder klassement"
IX. Uitstellen van wedstrijden
Alle informatie in verband met het uitstellen van wedstrijden is terug te vinden op de website van de
K.B.V.B. www.belgianfootball.be of op de app Best of Belgian Football of kan beluisterd worden op het
telefoon nr. 0900/00081.
Kampioenschapswedstrijden van U13 – U12 – U11 – U10 – U9 – U8 – U7 en U6
De afzonderlijk uitgestelde wedstrijden worden niet terug geprogrammeerd door het Provinciaal
organisatiecomité.
Vriendschappelijke wedstrijden
Bij een algemene afgelasting zijn de vriendschappelijke wedstrijden inbegrepen.
De uitgestelde vriendschappelijke wedstrijden worden niet teruggeplaatst door het Provinciaal
organisatiecomité. Zij moeten dus opnieuw aangekondigd worden.
Aangekondigde vriendschappelijke wedstrijden op synthetisch terrein mogen wel gespeeld worden.
X. Coca Cola Cup
De maand april wordt steeds voorbehouden voor kampioenschapswedstrijden en organisaties die door het
Provinciaal organisatiecomité worden gepland. Eén van deze organisaties is de Coca Cola Cup. Dit is een
spel- en speeldag voor U10 en U11-ploegjes die elk jaar opnieuw doorgaat op de vierde zaterdag van
april.
De deelname hieraan is verplicht voor de geselecteerde clubs. Clubs die verontschuldigd afwezig zijn,
krijgen via een voorstel minnelijke schikking een boete van 100 Euro per deelnemend ploegje. Clubs die
niet-verontschuldigd afwezig zijn, zullen op dezelfde wijze per deelnemend ploegje een boete van 150
Euro krijgen.

