
PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
Planning kampioenschappen 2015 – 2016

EERSTE ELFTALLEN HEREN

A. MODALITEITEN.

Eerste Provinciale Afdeling – art. 1561
Een reeks van 16 elftallen.
De kampioen stijgt naar Bevordering 
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden van de tweede en eventueel bijkomende stijgers.
De 15de en 16de gerangschikte degraderen naar de 2de Provinciale afdeling.
Er is een bijkomende daler per Antwerpse bevorderingsclub die degradeert.

Tweede Provinciale Afdeling art. 1562
Twee reeksen van 16 elftallen.
De kampioen van elke reeks stijgt naar eerste provinciale.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden van de stijgers naar eerste provinciale om tot een totaal 
van 4 te komen en voor het aanduiden van eventuele bijkomende stijgers. 
De 15de en 16de gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 3de Provinciale afdeling.
Er is een bijkomende daler per Antwerpse bevorderingsclub die degradeert.
Deze worden bepaald door een eindronde tussen de 14de of tussen de 13de of tussen de 12de gerangschikten 
van elke reeks naargelang er 1, 3 of 5 Antwerpse dalers zijn uit bevordering. Indien er een even aantal 
Antwerpse dalers zijn uit bevordering wordt het aantal bijkomende dalers gelijk verdeeld tussen de beide 
reeksen.

Derde Provinciale Afdeling art. 1563
Drie reeksen van 16 elftallen.
De kampioen van elke reeks stijgt naar de 2de provinciale afdeling.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden van de stijgers naar de 2de Provinciale afdeling om tot 
een totaal van 6 te komen en voor het aanduiden van eventuele bijkomende stijgers.
De 15de en 16de gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 4de Provinciale afdeling.
De 14de gerangschikten van elke reeks spelen een eindronde voor het aanduiden van de 7de en 8e daler naar 
de 4de Provinciale afdeling.
Er is een bijkomende daler per Antwerpse bevorderingsclub die degradeert.
Indien er 1 Antwerpse daler is uit bevordering dalen uit elke reeks bijkomend de 14de gerangschikten. Indien er 
4 Antwerpse dalers zijn uit bevordering dalen uit elke reeks bijkomend de 13de gerangschikten. Indien er 2 of 3 
Antwerpse dalers zijn uit bevordering worden de bijkomende dalers bepaald door een eindronde tussen de 
13de of 12de gerangschikten van elke reeks naargelang er 2 of 3 Antwerpse dalers zijn. 

Vierde Provinciale Afdeling art. 1564
Al de overblijvende werkende clubs die geen elftal hebben ingeschreven in de Hogere Afdelingen worden 
ingedeeld in reeksen van maximum 18 clubs.
De kampioen van elke reeks stijgt naar de 3de Provinciale afdeling.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden van de stijgers naar de 3de Provinciale afdeling om tot 
een totaal van 10 te komen en voor het aanduiden van eventuele bijkomende stijgers.
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B. PERIODEKAMPIOENSCHAP.

1ste, 2de en 3de Provinciale afdeling
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. 

4de Provinciale afdeling
- Reeksen van 14, of 14 en 15 ploegen
Het kampioenschap wordt gespeeld in 2 perioden, een heen- en een terugronde.
- Reeksen van 15, of 15 en 16, of 16 ploegen.
Zie periodekampioenschap 1ste, 2de en 3de Provinciale afdeling.
- Reeksen van 16 en 17, of 17, of 17 en 18, of 18 ploegen.
Het kampioenschap wordt gespeeld in 3 perioden 
a) reeks van 16 ploegen: 3 perioden van 10 wedstrijden.
b) reeksen van 17 of 18 ploegen: 
- 1ste periode: wedstrijddagen 1 tot/met 11
- 2de periode: wedstrijddagen 12 tot/met 23
- 3de periode: wedstrijddagen 24 tot/met 34
De kalender wordt opgesteld zodanig dat de thuis- en uitwedstrijden van elke club tijdens iedere periode 
evenwichtig verdeeld worden. 

Belangrijke opmerkingen.
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. 1516.6).
Indien in een periodekampioenschap ten gevolge van het oneven aantal ploegen in een 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 met volgende criteria van toepassing:
1. aantal behaalde punten.
2. aantal gewonnen wedstrijden.
3. het verschil tussen doelpunten voor en tegen. - art. 1538 - 32
De eerste van deze rangschikking is periodekampioen. Indien twee clubs gelijk eindigen, wordt op neutraal 
terrein een testwedstrijd gespeeld. Bij gelijk spel worden er eerst verlengingen gespeeld en dan strafschoppen 
genomen. - art. 1233
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D. DEELNEMERS NACOMPETITIE.

1ste, 2de, 3de en 4de Provinciale afdeling (zie echter “Uitzondering”)
De 2de gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de 
nacompetitie 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.

Uitzondering
4de Provinciale afdeling, wanneer de reeksen bestaan uit 14, of 14 en 15.
De 2de en 3de gerangschikte van elke reeks en de twee periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de 
nacompetitie 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 nacompetitie.
Eerste Provinciale Afdeling:
Speeldag 1: A – B en C – D
Speeldag 2: B – A en D – C
Speeldag 3: winnaar AB tegen winnaar CD
Speeldag 4: winnaar CD tegen winnaar AB
De winnaar is de tweede stijger naar bevordering.

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: winnaar AB – winnaar CD en winnaar EF – winnaar GH
Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB en winnaar GH – winnaar EF
De twee winnaars stijgen naar 1ste provinciale afdeling.

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: winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH, winnaar IJ – winnaar KL.
Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB, winnaar GH – winnaar EF, winnaar KL – winnaar IJ.
De drie winnaars stijgen naar 2de provinciale afdeling.
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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: winnaar AB – winnaar CD, winnaar EF – winnaar GH, winnaar IJ – winnaar KL, winnaar MN – 
winnaar OP, winnaar QR – winnaar ST. 
Speeldag 4: winnaar CD – winnaar AB, winnaar GH – winnaar EF, winnaar KL – winnaar IJ, winnaar OP – winnaar
MN, winnaar ST – winnaar QR.
De vijf winnaars stijgen naar 3de provinciale afdeling.

Modaliteiten voor het bepalen van de winnaars in de nacompetitie.
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 worden bepaald via de eindrondes namelijk de 
verliezer(s) in eerste instantie uit speeldag 3 en 4 en in tweede instantie uit speeldag 1 en 2 rekening houdende 
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 doelpunten voor en tegen
7. het aantal doelpunten voor
8. lottrekking door het Provinciaal Comité

E. SCHEMATISCHE VOORSTELLING KLIMMEN EN DALEN.

Dalers uit bevordering 0 – 1 – 2 – 3 - 4

1ste Prov. stijgers 2 - 2 - 2 - 2 - 2
dalers 2 - 3 - 4 - 5 - 6
2de Prov. stijgers 4 - 4 - 4 - 4 - 4
dalers 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
3de Prov. stijgers 6 - 6 - 6 - 6 - 6
dalers 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
4de Prov. stijgers 10 - 10 - 10 - 10 - 10
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EERSTE ELFTALLEN DAMES art. 1586 en 1588

Alle eerste ploegen worden opgenomen in de kampioenschappen en komen in principe in aanmerking om te 
stijgen en te dalen.
Een ploeg van een club mag niet stijgen naar de afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt.
Een ploeg mag niet naar Hogere afdelingen stijgen indien haar club reeds drie ploegen in Hogere afdelingen 
bezit.
Indien een ploeg van een club daalt naar een afdeling waarin een andere van zijn ploegen uitkomt, moet deze 
andere ploeg op haar beurt dalen naar een lagere afdeling tenzij beide ploegen daardoor in de laagste 
provinciale reeks uitkomen.

Eerste provinciale afdeling
Eén reeks van 14 elftallen.
De eerste gerangschikte club stijgt naar 3de nationale afdeling behalve indien deze om een andere door het 
Bondsreglement voorziene reden niet mag promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende gerangschikte tot 
en met de derde die gerechtigd is om te stijgen.
Is ook de derde in de rangschikking niet gerechtigd om te stijgen, dan is er een daler minder in de 3de nationale 
afdeling.

Tweede provinciale afdeling
Eén reeks van 14 elftallen.
De eerste en de tweede gerangschikte clubs stijgen naar 1ste provinciale afdeling, behalve indien deze om een 
andere door het bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende 
gerangschikte die gerechtigd is om te stijgen.

Derde provinciale afdeling
Twee reeksen van 14 elftallen.
De eerst gerangschikte van beide reeksen stijgt naar 2de provinciale, behalve indien deze om een andere door 
het Bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende 
gerangschikte uit dezelfde reeks die gerechtigd is om te stijgen. 

Vierde provinciale afdeling
Al de overblijvende werkende clubs.
2 ploegen stijgen naar 3 de provinciale, de eerst gerangschikte van elke reeks, indien er één reeks is stijgen de 
eerste twee ploegen. Ploegen die om een of andere door het Bondsreglement voorziene reden niet mogen 
promoveren worden voor het aanduiden van de stijgers uit de rangschikking genomen. 

Klimmen en dalen – zie schema
Dalers IIIde nat. 0 1 2 3 4
1 ste prov.stijgers 1 1 1 1 1
Dalers 1 2 3 4 5
2 de prov. stijgers 2 2 2 2 2
Dalers 1 2 3 4 5
3 de prov. stijgers 2 2 2 2 2
Dalers 1 2 3 4 5
4 de prov. stijgers 2 2 2 2 2
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Om organisatorische redenen kan het Provinciaal Comité ambtshalve beslissen:

1.Om bij een tekort aan inschrijvingen de clubs die normaal in 4e provinciale afdeling ingedeeld worden, in te 
delen in 3 de provinciale afdeling. Wijziging:

Derde provinciale afdeling
Drie reeksen van maximum 14 elftallen.
De eerst gerangschikte van de drie reeksen stijgt naar 2 de provinciale, behalve indien deze om een andere door
het Bondsreglement voorziene reden niet mogen promoveren. In dat geval stijgt de eerstvolgende 
gerangschikte uit dezelfde reeks die gerechtigd is om te stijgen.
Klimmen en dalen – zie schema

Dalers IIIde nat. 0 1 2 3 4
1 ste prov.stijgers 1 1 1 1 1
dalers 1 2 3 4 5
2 de prov. stijgers 2 2 2 2 2
dalers 2 3 4 5 6
3 de prov. stijgers 3 3 3 3 3

2.Als de VFV een interprovinciale competitie (vanaf seizoen 2016-2017) inricht, er een ander schema van 
klimmen en dalen toegepast wordt. Dit hangt af van de hervorming kampioenschap damesvoetbal en het aantal
deelnemende provincies aan de interprovinciaal competiie. 

Algemene opmerkingen
Het Provinciaal Comité behoudt zich het recht voor om wedstrijden te plaatsen op een avond in de week, indien
zij dit in bepaalde omstandigheden nodig acht.
Alle onvoorziene gevallen zullen beslecht worden door het Provinciaal Comité.
Klasseverlaging volgens art. 1019 van het Bondsreglement.
Toekenning vrijkomende plaatsen voor 1 juli volgens art. 1532 van het Bondsreglement.
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