INTEGRATIE VAN DE BELOFTENPLOEGEN VAN PROFVOETBAL IN AMATEURCOMPETITIES
Informatievergadering Voetbal Vlaanderen met Vlaamse amateurclubs van hogere afdelingen,
vertegenwoordigers van VACHA en de provincies op 08.03.2018

Deze informatievergadering gebeurde op basis van een PP-presentatie (voorbereid door Bob en Benny) die
U ook in bijlage kan vinden, en waarin de resultaten van de bevragingen ook zijn vermeld.
Hierbij samengevat de belangrijkste info:
1. Aanwezigen
48 van de 77 clubs waren aanwezig, en ook was elke Vlaamse provincie en elke afdeling D1 – D2 – D3 via
vertegenwoordiging VACHA aanwezig.
Detail clubs per reeks: D1 6/13 – D2A 13/16 – D2B 12/16 – D3A 10/16 – D3B 7/16  TOTAAL 48 clubs
2. Afsluitende vraag: “kunnen we verder gaan met het project zoals U zopas werd voorgesteld en
waarin bepaalde stellingnames werden genomen”
Hierop werd als volgt geantwoord:
-

8 onthoudingen (1/6de van aanwezige clubs)
8 neen (1/6de van aanwezige clubs)

-

32 ja (2/3de van aanwezige clubs- of 80% van uitgebrachte stemmen)

Bij de besluitvorming, na de afsluitende stemming, stelden enkele aanwezige clubvertegenwoordigers
(hoofdzakelijk uit D1) de vraag naar de waarde van de bevraging. Hun argumentatie is gebaseerd op basis
van niet-aanwezigheid van hun clubs (6 van de 13 aanwezig).
Ook de secretaris van de VACHA wilde met een vraag het impact van de beslissing minimaliseren.
Voorzitter Voetbal Vlaanderen had nochtans voor de stemming gewezen op het richtinggevend karakter
van de uitslag naar de toekomst: ‘indien 80% een neen uitspreekt, kan het in de vuilbak’.
3. Voor de details, onthouden we:
-

D2 en D3 willen met 15 spelers op wedstrijdblad blijven.

-

De leeftijdscategorie U21 is te verkiezen boven U23.

-

Max 3 spelers U23 zijn toegelaten.

-

Voor wat betreft het toevoegen van een oudere speler waren er 50% voor, 50% tegen (stemming
24-24).

-

Voor wat betreft het aantal door een Belgische club opgeleide spelers is men 100% voor 15 op 18
(in D1) en 12 op 15 (in D2 en D3)

-

Uitstel voor internationale wedstrijden: is men eigenlijk niet voor te vinden, omwille van de vrees
dat uitgestelde wedstrijden midweek zullen gespeeld moeten worden.
Extra-midweekwedstrijden zijn geen optie voor de amateurclubs (omwille van werkverplichtingen
van hun spelers).
Misschien kan het aantal spelers dat men moet afstaan verhogen van 2 naar 3 om het aantal
uitgestelde wedstrijden tot het minimum te beperken??

-

Het competitieschema zoals voorgesteld voor Voetbal Vlaanderen werd aanvaard.

4. Verdere uitwerking van het sporttechnisch verhaal
Een vergadering tussen (een aantal) TVJO’s van Pro League clubs, Chris Van Puyvelde, Bob Browaeys en
Daniel Boccar is aangewezen om een aantal details uit te klaren én het sporttechnisch verhaal nog beter te
onderbouwen.
5. Eventuele integratie van B-ploegen uit de hogere amateurreeksen in de provinciale reeksen
25 van de 48 aanwezige clubs van hogere amateurreeksen hebben interesse om met een B-elftal in te
treden in de provinciale reeksen (vrijwillig, en éénmalig: D1 in P2, D2 en D3 in P3)
6. Component Veiligheid – voetbalwet
Dit moet zeker uitgewerkt om geen extra-weerstand te veroorzaken.
7. Meer middelen van Pro League voor amateurvoetbal
Verschillende sprekers stelden de vraag wat het amateurvoetbal zou krijgen van de Pro League om positief
mee te werken aan deze integratie.
Ons antwoord was dat dit een ander debat is dat we niet willen koppelen aan dit verhaal om jonge spelers
meer kansen te geven.
Met andere woorden: we maken er geen koehandel van
Desalniettemin zou dit meer draagvlak kunnen creëren.
8. Verdere werkzaamheden
We wachten nu op het standpunt van Pro League en ACFF
Dan zullen er concrete teksten worden opgesteld, verder te bespreken in de Vlaamse Studiecommissie en
de NRC
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