
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Provinciale 
Eindronden 
Antwerpen 



INRICHTING VAN DE NACOMPETITIE SEIZOEN 2022-2023 
 

Vrijkomende plaatsen – bijkomende stijgers voor 01.07.2023 : 

Indien er, buiten het aantal stijgers van de nacompetitie, bijkomende stijgers dienen aangeduid te worden, 

zullen de vrijkomende plaatsen worden toegekend volgens de modaliteiten van de nacompetitie. 

 

2e Provinciale Antwerpen : 
 

Eindronde voor 2 bijkomende stijgers : 
 

Wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. 

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de ploeg die het eerst wordt uitgeloot. 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 

eventueel gevolgd door een strafschoppenserie 

 

De 2 winnaars van speeldag twee promoveren naar 1ste provinciale afdeling Antwerpen. 

Om naast de 2 voorziene bijkomende stijgers alsnog bijkomende stijger(s) aan te duiden zal een klassement 

worden opgemaakt tussen de 2 (twee) verliezers van speeldag 2. 

Indien er een 3de plaats te begeven is in 1e provinciale Antwerpen, stijgt ook de beste verliezer van de 

tweede speeldag. De overige verliezer van de tweede speeldag stijgt als er vier plaatsen te begeven zijn in 1e 

provinciale Antwerpen.. 

 

Er zal tevens een klassement worden opgemaakt van de 4 (vier) verliezers van speeldag 1. 

 

De rangschikking zal worden opgemaakt volgens de onderstaande rangorde en volgens de resultaten die 

na 90 minuten zijn behaald : 

1. De gewonnen punten 

2. Het doelsaldo 

3. Doelpunten voor 

4. De plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap 

5. Het aantal behaalde punten in de eindrangschikking van het kampioenschap (eventueel aan te 

passen indien de clubs niet evenveel wedstrijden hebben gespeeld) 

6. Het aantal gewonnen wedstrijden in de eindrangschikking van het kampioenschap 

7. Het doelsaldo in de eindrangschikking van het kampioenschap 

8. Doelpunten voor in de eindrangschikking van het kampioenschap 

9. Door lottrekking door het competitions department Voetbal Vlaanderen 

 

Deelnemers (8) : 

De tweede gerangschikte van elke reeks en de zes periodekampioenen zijn verplicht deel te nemen aan deze 

eindronde. 

 

Aantal speeldagen : 2 

- Speeldag 1 : 

4 wedstrijden tussen 8 uitgelote ploegen 

 

- Speeldag 2 : 

2 wedstrijden tussen 4 winnaars van speeldag 1 

Wedstrijdschema volgens loting door het CD 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de 

bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 



3e Provinciale Antwerpen : 
 

Eindronde voor 3 bijkomende stijgers : 
 

Wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. 

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de ploeg die het eerst wordt uitgeloot. 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 

eventueel gevolgd door een strafschoppenserie 

 

De 3 winnaars van speeldag twee promoveren naar 2de provinciale afdeling Antwerpen. 

Om naast de voorziene bijkomende stijgers alsnog bijkomende stijger(s) aan te duiden zal een klassement 

worden opgemaakt tussen de 3 (drie) verliezers van speeldag 2. 

 

Er zal tevens een klassement worden opgemaakt van de 6 (zes) verliezers van speeldag 1. 

 

De rangschikking zal worden opgemaakt volgens de onderstaande rangorde en volgens de resultaten die 

na 90 minuten zijn behaald : 

1 De gewonnen punten 

2 Het doelsaldo 

3 Doelpunten voor 

4 De plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap 

5 Het aantal behaalde punten in de eindrangschikking van het kampioenschap (eventueel aan te 

passen indien de clubs niet evenveel wedstrijden hebben gespeeld) 

6 Het aantal gewonnen wedstrijden in de eindrangschikking van het kampioenschap 

7 Het doelsaldo in de eindrangschikking van het kampioenschap 

8 Doelpunten voor in de eindrangschikking van het kampioenschap 

9 Door lottrekking door het competitions department Voetbal Vlaanderen 

 

Deelnemers (12) : 

De tweede gerangschikte van elke reeks en de negen periodekampioenen zijn verplicht deel te nemen aan 

deze eindronde. 

 

Aantal speeldagen : 2 

- Speeldag 1 : 

6 wedstrijden tussen 12 uitgelote ploegen 

 

- Speeldag 2 : 

3 wedstrijden tussen 6 winnaars van speeldag 1 

 

Wedstrijdschema volgens loting door het CD 

 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de 

bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 



4e Provinciale Antwerpen : 
 

Eindronde voor het aanduiden van 4 bijkomende stijgers : 
 

Wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. 

De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de ploeg die het eerst wordt uitgeloot. 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 

eventueel gevolgd door een strafschoppenserie 

 

De drie winnaars van speeldag drie promoveren naar 3de provinciale afdeling Antwerpen. 

Om de vierde voorziene bijkomende stijger aan te duiden zal een klassement worden opgemaakt van de 

verliezers van speeldag drie en zal de beste verliezer van speeldag 3 als vierde bijkomende stijger worden 

aangeduid. 

 

Om naast de vier voorziene bijkomende stijgers alsnog bijkomende stijger(s) aan te duiden zal tevens 

gebruik worden gemaakt van het klassement van speeldag 3 en speeldag 2. 

 

De rangschikking zal worden opgemaakt volgens de onderstaande rangorde en volgens de resultaten die 

na 90 minuten zijn behaald : 

1 De gewonnen punten 

2 Het doelsaldo 

3 Doelpunten voor 

4 De plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap 

5 Het aantal behaalde punten in de eindrangschikking van het kampioenschap (eventueel aan te 

passen indien de clubs niet evenveel wedstrijden hebben gespeeld) 

6 Het aantal gewonnen wedstrijden in de eindrangschikking van het kampioenschap 

7 Het doelsaldo in de eindrangschikking van het kampioenschap 

8 Doelpunten voor in de eindrangschikking van het kampioenschap 

9 Door lottrekking door het competitions department Voetbal Vlaanderen 

 

Deelnemers (24) : 

De tweede en derde gerangschikte van elke reeks en de twaalf periodekampioenen zijn verplicht deel te 

nemen aan deze eindronde. 

 

Aantal speeldagen : 3 

- Speeldag 1 : 

12 wedstrijden tussen 24 uitgelote ploegen 

 

- Speeldag 2 : 

6 wedstrijden tussen 12 winnaars van speeldag 1 

 

- Speeldag 3 : 

3 wedstrijden tussen 6 winnaars van speeldag 2 

Wedstrijdschema volgens loting door het CD 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de 

bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 



INRICHTING VAN DE NACOMPETITIE SEIZOEN 2022-2023 VOOR HET AANDUIDEN VAN 

EVENTUELE BIJKOMENDE DALER(S) 

 

 

2e Provinciale Antwerpen : 
 

Eindronde voor het aanduiden van 1 bijkomende daler : 
 

Wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling. 

De "eindronde dalen 2de provinciale Antwerpen" wordt gespeeld tussen de nummers 13 of 14 van elke reeks, 

afhankelijk van het aantal Antwerpse dalers uit 3de afdeling Voetbal Vlaanderen. 

 

Deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van de ploeg die het eerst wordt uitgeloot. 

 

Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, 

eventueel gevolgd door een strafschoppenserie 

 

De verliezer van deze wedstrijd daalt naar de 3de provinciale afdeling Antwerpen. 

Indien er een bijkomende daler noodzakelijk is, dalen beide deelnemers naar de 3de provinciale reeksen 

Antwerpen. 

 

Indien er een tweede bijkomende daler dient aangeduid te worden zal eveneens een wedstrijd worden 

gespeeld tussen de nummers 13 van elke reeks. De verliezer van deze wedstrijd daalt naar de 3de provinciale 

Antwerpen. 

Indien er een derde bijkomende daler noodzakelijk is, dalen beide deelnemers naar de 3de provinciale 

reeksen Antwerpen. 

 

Wedstrijdschema volgens loting door het CD 

 

De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten. 

De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de 

bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. 



3de Provinciale Antwerpen : 
 

Eindronde voor het aanduiden van eventueel bijkomende daler(s) : 
 

De "eindronde dalen 3de provinciale Antwerpen " wordt gespeeld tussen de nummers 13 van elke reeks. 

Er zal een klassement worden opgemaakt op basis van de 3 speeldagen. 

De rangschikking zal worden opgemaakt volgens de onderstaande rangorde : 

1 De gewonnen punten 

2 Het doelsaldo 

3 Doelpunten voor 

4 De plaats in de eindrangschikking van het kampioenschap 

5 Het aantal behaalde punten in de eindrangschikking van het kampioenschap (eventueel aan te 

passen indien de clubs niet evenveel wedstrijden hebben gespeeld) 

6 Het aantal gewonnen wedstrijden in de eindrangschikking van het kampioenschap 

7 Het doelsaldo in de eindrangschikking van het kampioenschap 

8 Doelpunten voor in de eindrangschikking van het kampioenschap 

9 Door lottrekking door het competitions department Voetbal Vlaanderen 

 

Aantal speeldagen : 3 

- Speeldag 1 : ploeg A tegen ploeg B 

- Speeldag 2 : ploeg B tegen ploeg C 

- Speeldag 3 : ploeg C tegen ploeg A 

Wedstrijdschema volgens loting door het CD 


