PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
Competitief: Eerste ploegen Heren
Planning kampioenschappen 2019 – 2020
A. MODALITEITEN.
Eerste provinciale afdeling
Eén reeks van 16 ploegen.
De kampioen stijgt naar derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen.
Er wordt een eindronde georganiseerd. De twee winnaars van deze eindronde zullen de
provincie Antwerpen vertegenwoordigen in de interprovinciale eindronde van de
interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen. Deze eindronde is ook van toepassing om
eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
De 14 de, 15 deen 16 de gerangschikten degraderen naar de 2de Provinciale afdeling.
Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit derde klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen.
Tweede provinciale afdeling
Twee reeksen van 16 ploegen.
De kampioen van elke reeks stijgt naar eerste provinciale.
Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijger(s) naar eerste provinciale aan te
duiden buiten de kampioen van elke reeks. Deze eindronde is ook van toepassing om
eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
De 14 de gerangschikte van één reeks en de 15 de en 16 de gerangschikten van elke reeks
degraderen naar de 3de Provinciale afdeling.
De 14 de gerangschikte van de reeks die moet dalen wordt bepaald door een eindronde
tussen de 14de van elke reeks.
Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit derde klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen.
Indien er 1 Antwerpse daler is uit derde klasse degraderen de 14 de gerangschikten van
elke reeks.

Indien er resp. 2, 4 of 6 Antwerpse dalers zijn uit derde klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen worden de bijkomende dalers bepaald door een eindronde tussen resp. de
13 de, 12 de of 11 de van elke reeks. Indien er 1, 3, 5 of 7 Antwerpse dalers zijn uit derde
klasse amateurs Voetbal Vlaanderen wordt het aantal bijkomende dalers gelijk verdeeld
tussen de beide reeksen.
Derde provinciale afdeling
Drie reeksen van 16 of 17 (*) ploegen.
De kampioen van elke reeks stijgt naar de 2de provinciale afdeling.
Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar tweede provinciale aan te
duiden buiten de kampioen van elke reeks. Deze eindronde is ook van toepassing om
eventuele bijkomende stijgers aan te duiden.
Dalers indien drie reeksen van 16 ploegen:
De 14 de, 15 de en 16 de gerangschikten van elke reeks degraderen naar de
4 de Provinciale afdeling.
Er is een bijkomende daler per Antwerpse daler uit derde klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen.
Indien er resp. 1, 2, 4 of 5 Antwerpse daler(s) is/zijn uit derde klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen wordt de resp. 10 de, 11 de, 13 de of 14 de daler bepaald door een eindronde
tussen resp. de 13 deof 12 de gerangschikten van elke reeks.
Indien er 3 of 6 Antwerpse dalers zijn uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen wordt
het aantal bijkomende dalers gelijk verdeeld tussen de drie reeksen.
Dalers indien reeksen van 16 én 17 ploegen:
De 3 laatste gerangschikten van iedere reeks dalen naar 4 de provinciale.
Om terug te keren naar een normale bezetting van 3 de provinciale (3 reeksen van 16
ploegen), zal er een extra bijkomende daler zijn per club die gebruik heeft gemaakt van de
overgangsbepaling.
Er is bijgevolg een bijkomende daler per Antwerpse daler uit derde klasse amateurs
Voetbal Vlaanderen + per club die gebruik heeft gemaakt van de overgangsbepaling.
Indien er resp. 1, 2, 4 of 5 bijkomende daler(s) is/zijn t.g.v. één of van beide hierboven
vermelde gevallen wordt de resp. 10 de, 11 de, 13 de, 14 de of 15 de daler bepaald door
een eindronde tussen resp. de 14 de (reeksen van 17), 13 de of 12 de gerangschikten van
elke reeks.

Indien er 3 of 6 Antwerpse dalers zijn uit derde klasse amateurs Voetbal Vlaanderen wordt
het aantal bijkomende dalers gelijk verdeeld tussen de drie reeksen.
(*) Toepassing van artikels V1508 + V1567: Overgangsbepaling voor het seizoen 20192020
Indien clubs die het seizoen 2019-2020 aanvatten in 2 de of 3 de klasse nationale
amateurs gebruik maken van de mogelijkheid om in te schrijven op een hoger niveau dan
de laagste provinciale afdeling met een B-ploeg, zullen deze ploegen in overtal worden
opgenomen in de 3 de provinciale.
Vierde provinciale afdeling
Al de overblijvende ploegen die niet aantreden in de kampioenschappen van het regionale
amateurvoetbal VOETBAL VLAANDEREN worden ingedeeld in reeksen van maximum 18
clubs.
De kampioen van elke reeks stijgt naar de 3de Provinciale afdeling.
Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar derde provinciale aan te duiden
buiten de kampioenen van elke reeks. Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele
bijkomende stijgers aan te duiden.

B. PERIODEKAMPIOENSCHAP.
1ste, 2de en 3de provinciale afdeling (reeksen van 16 ploegen)
Het kampioenschap wordt ingedeeld in 3 perioden van elk 10 wedstrijden. De kalender
wordt opgesteld zodanig dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens iedere
periode evenwichtig verdeeld worden.
3de (reeksen van 17 ploegen) en 4de provinciale afdeling
- Reeksen van 13, 14 of 15 ploegen
Het kampioenschap wordt gespeeld in 2 perioden, een heen- en een terugronde.
- Reeksen van 16, 17 en 18 ploegen.
Zie periodekampioenschap 1 ste, 2 de en 3 de Provinciale afdeling.
Reeks van 13 ploegen: 2 perioden
1 ste periode: speeldag 1 tot en met 13
2 de periode: speeldag 14 tot en met 26

Reeks van 14 ploegen: 2 perioden
1 ste periode: speeldag 1 tot en met 13
2 de periode: speeldag 14 tot en met 26
Reeks van 15 ploegen: 2 perioden
1 ste periode: speeldag 1 tot en met 15
2 de periode: speeldag 16 tot en met 30
Reeks van 16 ploegen: 3 perioden
1 ste periode: speeldag 1 tot en met 10
2 de periode: speeldag 11 tot en met 20
3 de periode: speeldag 21 tot en met 30
Reeks van 17 ploegen: 3 perioden
1 ste periode: speeldag 1 tot en met 11
2 de periode: speeldag 12 tot en met 23
3 de periode: speeldag 24 tot en met 34
Reeks van 18 ploegen: 3 perioden
1 ste periode: speeldag 1 tot en met 11
2 de periode: speeldag 12 tot en met 23
3 de periode: speeldag 24 tot en met 34
De kalender wordt opgesteld zodanig dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens
iedere periode in de mate van het mogelijke evenwichtig verdeeld worden.
De wedstrijden die vastgesteld zijn voor een bepaalde periode en worden vervroegd of
verschoven, blijven tot deze periode behoren welke ook de datum is waarop zij gespeeld
worden (art. B1538.22).
Opmerking i.v.m. de periodekampioenschappen in een reeks van 13, 15 of 17:
Indien in de reeks het aantal gespeelde wedstrijden per club niet gelijk is, worden het
aantal punten, het aantal gewonnen wedstrijden en het aantal doelpunten voor en tegen
gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden en daarna vermenigvuldigd met het
maximum aantal wedstrijden van de betrokken periode.
Decimale eenheden van minder dan 5 worden naar beneden afgerond, decimale eenheden
van vijf of meer worden naar boven afgerond.

C. PERIODERANGSCHIKKING.
Bij elke wedstrijd worden 3 punten toegekend aan het winnende elftal en bij een gelijkspel,
wordt aan ieder elftal één punt toegekend.
Per periode wordt er een rangschikking opgemaakt. Hierbij geldt achtereenvolgens als
criterium:
- Het grootste aantal bekomen punten;
- bij gelijkheid, het grootst aantal gewonnen wedstrijden
- bij verdere gelijkheid, het verschil tussen doelpunten voor en doelpunten tegen
- bij verdere gelijkheid, het meest aantal gemaakte doelpunten
- bij verdere gelijkheid testwedstrijd op neutraal terrein. Ingeval van verlengingen worden
twee verlengingen gespeeld van vijftien minuten. Wanneer de stand na deze verlengingen
nog steeds gelijk is, wordt de winnaar aangeduid via strafschoppen.
D. DEELNEMERS EINDRONDE.
1ste, 2de, 3de provinciale afdeling
De 2de gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn
verplicht aan de eindronde deel te nemen.
In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden
vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk,
in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.
Dit is onder meer het geval indien:
- er geen 3 verschillende periodewinnaars zijn geweest.
- de 1ste of 2de van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.
- een theoretisch gerechtigd deelnemer degradeert of dient deel te nemen aan een
testwedstrijd of eindronde in verband met degradatie.
4de provinciale indien reeksen van 16,17 of 18 ploegen
De 2de gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn
verplicht aan de eindronde deel te nemen.
In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden
vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk,
in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.
Dit is onder meer het geval indien:
- er geen 3 verschillende periodewinnaars zijn geweest.
- de 1ste of 2de van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.

4de provinciale indien reeksen van 13,14 of 15 ploegen
De 2de en 3de gerangschikte van elke reeks en de twee periodekampioenen van die reeks
zijn verplicht aan de eindronde deel te nemen
In elk geval waarbij een gerechtigde deelnemer aan de eindronde dient te worden
vervangen, wordt de eindrangschikking van het kampioenschap, in elke reeks afzonderlijk,
in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van de vervanger.
Dit is onder meer het geval indien:
- er geen 2 verschillende periodewinnaars zijn geweest.
- de 1ste of 2de of 3de van het kampioenschap tevens periodekampioen is geweest.

Speelschema’s eindronde.
Eerste provinciale afdeling:
Speeldag 1: A – B en C – D
Speeldag 2: B – A en D – C
De winnaars zijn de vertegenwoordigers van de provincie Antwerpen in de interprovinciale
eindronde van VOETBAL VLAANDEREN
Tweede provinciale afdeling:
Speeldag 1: A – B, C – D, E – F en G – H
Speeldag 2: B – A, D – C, F – E en H – G
Speeldag 3 (heenwedstrijd finale): winnaar AB – winnaar CD en winnaar EF – winnaar GH
Speeldag 4 (terugwedstrijd finale): winnaar CD – winnaar AB en winnaar GH – winnaar EF
De twee winnaars van de finale stijgen naar eerste provinciale afdeling. Ingeval er twee of
drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling: zie nota hieronder.
Derde provinciale afdeling:
Speeldag 1: A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, K – L.
Speeldag 2: B – A, D – C, F – E, H – G, J – I, L – K.
Speeldag 3 (heenwedstrijd finale): winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH,
winnaar IJ – winnaar KL.
Speeldag 4 (terugwedstrijd finale): winnaar CD – winnaar AB, winnaar GH – winnaar EF,
winnaar KL – winnaar IJ.
De drie winnaars van de finale stijgen naar tweede provinciale afdeling. Ingeval er twee of
drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling: zie nota hieronder.

Vierde provinciale afdeling:
Speeldag 1: A – B, C – D, E – F, G – H, I – J, K – L, M – N, O – P, Q – R, S – T.
Speeldag 2: B – A, D – C, F – E, H – G, J – I, L – K, N – M, P – O, R – Q, T – S.
Speeldag 3 (heenwedstrijd finale): winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH,
winnaar IJ – winnaar KL, winnaar MN – winnaar OP, winnaar QR – winnaar ST.
Speeldag 4 (terugwedstrijd finale): winnaar CD – winnaar AB, winnaar GH – winnaar EF,
winnaar KL – winnaar IJ, winnaar OP – winnaar MN, winnaar ST – winnaar QR.
De vijf winnaars van de finale stijgen naar derde provinciale afdeling. Ingeval er twee of
drie stijgers zijn uit eerste provinciale afdeling: zie nota hieronder.

Modaliteiten voor het bepalen van de winnaars in de eindronde.
De ploeg die de meeste doelpunten aantekent in de twee wedstrijden (heen en terug),
Bij gelijkheid van doelpunten zijn de doelpunten op verplaatsing doorslaggevend.
Indien nog gelijk worden er verlengingen gespeeld ( 2 x 15’ ). Indien in de verlengingen
geen enkel doelpunt wordt aangetekend dan volgt een strafschoppenserie conform het
bondsreglement.
Nota:
Eventuele bijkomende stijger(s) in de diverse reeksen buiten deze vermeld hierboven
word(t)(en) bepaald via de eindrondes, namelijk de verliezer(s) uit speeldag 3 en 4 van de
eindronde ( = 2de fase) met volgende criteria in dalende volgorde:
1. de meeste punten in de 2de fase van de eindronde
2. het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen in de 2de fase van de eindronde
3. de plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap
4. het aantal behaalde punten (eventueel aan te passen indien de clubs niet evenveel
wedstrijden hebben gespeeld )
5. het aantal gewonnen wedstrijden
6. het verschil tussen het aantal gemaakte doelpunten en het aantal tegengekregen
doelpunten
7. het aantal gemaakte doelpunten
8. lottrekking door het Provinciaal organisatiecomité

E. SCHEMATISCHE VOORSTELLING KLIMMEN EN DALEN.
Schema ingeval er 3 stijgers zijn uit 1ste provinciale afdeling
Dalers uit derde klasse 0 1 2 3 4
1ste prov. stijgers 3 3 3 3 3
1ste prov. dalers 3 4 5 6 7
2de prov. stijgers 6 6 6 6 6
2de prov. dalers 5 6 7 8 9
3de prov. stijgers 8 8 8 8 8
3de prov. dalers 9 10 11 12 13
4de prov. stijgers 12 12 12 12 12

Schema ingeval er 2 stijgers zijn uit 1ste provinciale afdeling
Dalers uit derde klasse 0 1 2 3 4
1ste prov. stijgers 2 2 2 2 2
1ste prov. dalers 3 4 5 6 7
2de prov. stijgers 5 5 5 5 5
2de prov. dalers 5 6 7 8 9
3de prov. stijgers 7 7 7 7 7
3de prov. dalers 9 10 11 12 13
4de prov. stijgers 11 11 11 11 11
Schema ingeval er 1 stijger is uit 1ste provinciale afdeling
Dalers uit derde klasse 0 1 2 3 4
1ste prov. stijgers 1 1 1 1 1
1ste prov. dalers 3 4 5 6 7
2de prov. stijgers 4 4 4 4 4
2de prov. dalers 5 6 7 8 9
3de prov. stijgers 6 6 6 6 6
3de prov. dalers 9 10 11 12 13
4de prov. stijgers 10 10 10 10 10
In 3de prov. zal er een bijkomende daler zijn per club uit 2de of 3de klasse amateurs
Voetbal Vlaanderen die gebruik heeft gemaakt van de overgangsmaatregel om een B-ploeg
in te schrijven in 3de prov.

F. KLACHTEN.
De voorschriften van art. B1711 van het bondsreglement zijn van toepassing.
Voor iedere sanctie, gepaard met het verlies der punten, worden art. B1527.11 en art.
B1026 toegepast.
Alle onvoorziene gevallen zullen, naargelang het geval, beslecht worden door het
Provinciaal tuchtcomité of het Provinciaal Organisatiecomité.
G. KALENDERS – UREN DER WEDSTRIJDEN
De aftrap van de wedstrijden wordt voorzien op zaterdag tussen 18:30u en 20:30u of op
zondag om 15.00u.
Indien de wedstrijd op zaterdagavond is gepland, heeft de uitploeg de
mogelijkheid uiterlijk tot en met vrijdag 30 augustus 2019 om de wedstrijd van
ambtswege te laten verplaatsen naar zondag om 15:00u en dit via een aanvraag per e-mail
aan pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be. Voor competitiewedstrijden in de maand
augustus moet dit steeds minimum 7 dagen op voorhand aangevraagd worden.
De winterperiode loopt vanaf de eerste zondag van november tot en met de laatste zondag
van januari. Tijdens deze periode wordt de aftrap voor de zondagwedstrijden voorzien om
14.30u. De clubs waarvan de terreinverlichting geschikt werd bevonden, kunnen de aftrap
in de winterperiode weliswaar voorzien op zondag om 15u.
Het Provinciaal organisatiecomité kan de clubs verplichten wedstrijden te betwisten op
andere dagen dan de zaterdagen of zondagen.
H. KALENDERS – CONCURRENTIE
Het Provinciaal organisatiecomité zal geen rekening houden met de concurrentie met de
clubs van het regionale en nationale amateurvoetbal.
I. VRIJKAARTEN
Op straffe van een boete stelt de thuisploeg minstens 25 vrijkaarten ter beschikking van de
bezoekende ploeg.

