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PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN 

Recreatief veldvoetbal 

Planning kampioenschappen 2021 – 2022 

MODALITEITEN 
 
I. Regels voor de reekssamenstelling 
 
a. RECREA SD MANNEN (art. V7.166) 
    verplicht op zondag (10u-15u) – optie zaterdagavond (zie punt VI) 
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch nodig kan dit ook minstens 
12 en ten hoogste 18 ploegen zijn. In de laagste recreatieve reeks kan dit lager zijn dan het vereiste minimum. 
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen. 
 
Alle Recrea SD Mannen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in aanmerking om te stijgen en te 
dalen. 
 
1 RECR.: 2 dalers 
2 RECR. *: 2 stijgers en 2 dalers 
3 RECR. A & B *: 1 stijger en 2 dalers in iedere reeks 
4 RECR. A & B: 2 stijgers in iedere reeks 
 
*Opmerking: De voorlaatste gerangschikte (niet-sportieve daler) van 2 RECR. speelt een supplementaire wedstrijd 
tegen de winnaar van de rangschikkingswedstrijd tussen de 2de gerangschikten van 3 RECR. A en 3 RECR. B. De 
winnaar van deze wedstrijd speelt volgend seizoen in 2 RECR., de verliezer in 3 RECR. 
 
Indien het kampioenschap in de reeksen 1 RECR., 2 RECR en 3 RECR. niet worden aangevat met een normale 
bezetting van 14 ploegen per reeks, zal het aantal dalers aangepast worden zodanig dat het seizoen 2022-2023 
wordt aangevat in de normale bezetting: 
-het kampioenschap wordt aangevat met minder dan 14 ploegen: de laatste gerangschikte degradeert. Er is een 
bijkomende stijger uit de onderliggende reeks(en) per ploeg dat minder dan 13 het kampioenschap heeft aangevat. 
Bovenstaande modaliteiten m.b.t. stijgers en dalers zijn onder voorbehoud van wijzigingen aan de reeksen voor de 
heropstart van de competitie t.o.v. de publicatie van de definitieve reeksen 
 
Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli volgens Art. B7.49. 
 
b. RECREA MANNEN (art. V7.167) – verplicht op zondag (9u30-15u) 
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch nodig kan dit ook 10, 11, 12 
of 13 zijn. 
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen. 
 
c. RECREA VETERANEN (art. V7.169)– verplicht op zondag (9u30-15u) 
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch nodig kan dit ook 10, 11, 12 
of 13 zijn. 
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen. 
 
Spelers moeten op de dag van de wedstrijd minstens 35 jaar oud zijn. In afwijking van het voorgaande mogen er op het 
wedstrijdblad maximum vier spelers worden ingeschreven met een leeftijd tussen 30 en 35 jaar. 
 
d. RECREA VROUWEN (art V7.215) 
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. Indien organisatorisch nodig kan dit ook 10, 11, 12 
of 13 zijn. 
Het Provinciaal organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen. 
 
De speelsters dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 14 jaar bereikt te hebben. 
 
Keuze van het aanvangsuur voor de thuiswedstrijden: 
Vrijdag: 19u - 20u30 (mits goedgekeurde verlichting – Art. B6.33) 
Zaterdag: 9u30 - 20u (na 15.00u mits goedgekeurde verlichting – Art. B6.33) 
Zondag: 9u30 – 15u 
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e. Specifieke modaliteiten voor RECREA SD mannen B 
 
e.1 Inschrijvingen en verbintenissen van de clubs 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende het recreatief voetbal, mag een club van het recreatief 
voetbal in de kampioenschappen met stijgen en dalen een Recrea SD mannen A en een Recrea SD mannen B 
inschrijven (Art. B7.10). 
 
De Recrea SD mannen B van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van de Recrea SD mannen 
A, behalve wanneer deze laatste in de laagste recreatieve afdeling speelt. In dat geval speelt de B-ploeg in een 
andere reeks.  
Wanneer de A-ploeg zakt naar de afdeling waarin de B-ploeg aantreedt, wordt deze laatste ipso facto verwezen 
naar de onmiddellijk lagere afdeling, behalve wanneer de A-ploeg naar de laagste recreatieve afdeling zakt, in welk 
geval de B-ploeg in een andere reeks moet aantreden. (Art. V7.93) 
Wanneer een Recrea SD mannen B reglementair zou stijgen naar dezelfde afdeling waarin de Recrea SD mannen 
A het volgende seizoen zou uitkomen, dient de Recrea SD mannen B voor promotie te worden vervangen.  
Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli volgens Art. B7.49 
 
e.2 Kwalificatie spelers (Art. B4.106) 
Op het wedstrijdblad van de Recrea SD mannen B mogen maximum drie spelers ingeschreven worden, die op het 
wedstrijdblad stonden van één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de 
Recrea SD mannen A. 
Bovendien, bij eventuele testwedstrijden mogen in de Recrea SD mannen B geen spelers ingeschreven worden op 
het wedstrijdblad die aan meer dan de helft van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende 
seizoen van de Recrea SD mannen A effectief begonnen zijn. 
 
e.3 Algemeen forfait  
1. Algemeen forfait van Recrea SD mannen A 
Een club met twee ingeschreven Recrea SD mannen-ploegen die algemeen forfait geeft voor Recrea SD mannen 
A, dan wordt deze behouden en wordt het gezegde forfait opgelegd aan de Recrea SD mannen B. (Art. B7.31) 
 
2. Algemeen forfait van Recrea SD mannen B 
Een club met twee ingeschreven Recrea SD mannen-ploegen die algemeen forfait geeft voor Recrea SD mannen 
B mag het daaropvolgende seizoen geen Recrea SD mannen B opstellen. (Art. B7.31) 
  
GELE EN RODE KAARTEN – DRAAGWIJDTE VAN DE SCHORSINGEN 
Dag van de schorsing voor de eerste ploegen– Art. B11.188 
 
 
II. Wijzigingen aan de kalender (Art. B7.14) 
 
Iedere aanvraag, die ertoe strekt de datum of het uur van een op de kalender vastgelegde wedstrijd te doen wijzigen, 
wordt minstens vier werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via het toepasselijke digitale platform gericht aan de 
bevoegde instantie. 
Achteruitstellen van wedstrijden 
- Bij Recrea SD mannen wordt het achteruitstellen van wedstrijden 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. 
- Bij Recrea mannen, Recrea vrouwen en Recrea veteranen wordt het achteruitstellen van wedstrijden toegestaan, mits 
onderling akkoord van beide ploegen, tot uiterlijk 30 april 2022. 
 
Aanvragen door de bezochte of de bezoekende club tenminste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de wedstrijd 
via het digitale platform die zonder gevolg blijven (zoals een aanvaarding of een weigering) door de tegenstrever, 
zullen automatisch overgemaakt worden aan de bevoegde instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de 
oorspronkelijke datum van de wedstrijd.  
Indien de wedstrijd naar een vroegere datum wordt verplaatst, dient de aanvraag 14 kalenderdagen voor de 
nieuwe geplande datum van de wedstrijd te gebeuren. Deze zal automatisch overgemaakt worden aan de 
bevoegde instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de nieuwe geplande datum van de wedstrijd indien de tijdig 
aangevraagde wijziging zonder gevolg is gebleven.  
De bevoegde instantie beslist ten allen tijde over het te geven gevolg, met inachtneming der noodwendigheden van 
de kalender.  
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De bevoegde bondsinstantie kan, in bijzondere omstandigheden waarover zij alleen oordeelt, een laattijdige 
aanvraag tot wijziging van de kalender aanvaarden.  
 
Deze beslissingen zijn zonder verhaal. 
 
Voor avondwedstrijden is een goedgekeurde lichtinstallatie conform art. B6.33 vereist. 
 
De wijzigingen zijn terug te vinden op de website https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie 
 
 
III. Bijkomende inschrijvingen van een ploeg 
 
a. Recrea SD MANNEN: art B7.9 
 
b. Recrea mannen + recrea veteranen + recrea vrouwen  
Bijkomende inschrijvingen kunnen worden aanvaard mits dit organisatorisch nog mogelijk is. 
Het inschrijven van een bijkomende ploeg kan tot en met zondag 19 september 2021 en deze elftallen kunnen nog "met 
klassement" deelnemen aan de competitie. 
De bijkomende ploegen waarvoor de inschrijving na zondag 19 september 2021 op het secretariaat toekomen kunnen 
nog aan de competitie deelnemen maar dan "zonder klassement".  
 
 
IV Forfaits 
 
Het Provinciaal Comité zal in de kampioenschappen strikt de regel toepassen indien een ploeg 5 keer in de loop 
van het seizoen of 3 achtereenvolgens forfait verklaart, zij zal worden beschouwd als hebbende algemeen forfait 
gegeven. (Art. B7.33) 
 
 
V. Afgelasten van wedstrijden 
 
Alle informatie in verband met het uitstellen van wedstrijden is terug te vinden op de website van Voetbal 
Vlaanderen https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen  
 
Kampioenschapswedstrijden zonder stijgen en dalen (Recrea mannen, Recrea vrouwen en Recrea veteranen) 
De afzonderlijk uitgestelde (algemeen of ter plaatse afgelaste) wedstrijden worden niet terug geprogrammeerd door het 
Provinciaal organisatiecomité. Dit kan wel steeds in onderling overleg tot en met 15 mei 2022. 
 
Vriendschappelijke wedstrijden 
Bij een algemene afgelasting zijn de vriendschappelijke wedstrijden inbegrepen. 
De uitgestelde vriendschappelijke wedstrijden worden niet teruggeplaatst door het Provinciaal organisatiecomité. 
 
 
VI. KALENDERS – UREN DER WEDSTRIJDEN  
 
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 zaterdag- en zondagwedstrijden die gepland zijn om 15.00u voorzien om 14:30u. De 
clubs waarvan de terreinverlichting geschikt werd bevonden, kunnen de aftrap in de winterperiode weliswaar voorzien 
om 15u.  
 
RECREA SD MANNEN hebben de mogelijkheid om bij de inschrijving van de ploegen de mogelijkheid om de 
aftrap van de thuiswedstrijden te voorzien op zaterdag tussen 19:00u en 20:30u (mits goedgekeurde verlichting – 
Art. B6.33). 
Indien de wedstrijd op zaterdagavond is gepland, heeft de uitploeg de mogelijkheid uiterlijk tot en met 15 
augustus 2021 om de wedstrijd van ambtswege te laten verplaatsen naar zondag en dit via een aanvraag per e-
mail aan pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be. 
 
Het Provinciaal organisatiecomité kan de clubs verplichten wedstrijden te betwisten op andere dagen dan de 
zaterdagen of zondagen. 
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