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INSCHRIJVINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE CLUBS

- Zonder afreuk te doen aan de bepalingen betrefende de vrouwenkampioenschappenb mag een 
club van het amateurvoetbal (Art. V1508) in de kampioenschappen met klimmen en dalen een 
eerste ploeg A en een eerste ploeg B inschrijvenb  indien ze:
- voor hetzelfde seizoen minstens één reserven-elfal en drie jeugdploegen (waarvan minstens 
twee in het systeem 11 tegen 11 en dit van verschillende leefijdscategorieën (ploegen die onder 
een ander systeem spelen dan 11 tegen 11 of 8 tegen 8 tellen niet mee)) inschrijven.

- én het vorige seizoen hebben voleindigd met minstens één reserven-elfal en drie jeugdploegen 
(waarvan minstens twee in het systeem 11 tegen 11 en dit van verschillende leefijdscategorieën 
(ploegen die onder een ander systeem spelen dan 11 tegen 11 of 8 tegen 8 tellen niet mee)

Deze voorwaarden dienen cumulatef vervuld te zijn (allebei dus).

- De eerste ploeg B van een club moet aantreden in een lagere afdeling dan die van de eerste ploeg
Ab behalve wanneer deze laatste in de laagste provinciale afdeling speelt. In dat geval speelt de B-
ploeg in een andere reeks. (Art. V1512.1)

- Wanneer de A-ploeg zakt naar de afdeling waarin de B-ploeg aantreedtb wordt deze laatste ipso 
facto verwezen naar de onmiddellijk lagere afdelingb behalve wanneer de A-ploeg naar de laagste 
provinciale afdeling zaktb in welk geval de B-ploeg in een andere reeks moet aantreden. (Art. 
V1512.2)

- Wanneer een eerste ploeg B kampioen zou spelen in zijn reeks en stjgen naar dezelfde afdeling 
waarin de eerste ploeg A het volgende seizoen zou uitkomenb dient de eerste ploeg B voor 
promote te worden vervangen door de 2e geklasseerde uit de eindrangschikking van het 
kampioenschap van deze reeks.

- Deze 2e geklasseerde wordt in dit geval op zijn beurt in de eindronde vervangen. In dit geval 
wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen 
voor het aanduiden van een vervanger. (Art. V1532.1342)

- Een eerste ploeg B mag niet deelnemen aan een eindronde waarvoor ze zich reglementair heef 
geplaatst indien ze bij de start van de eindronde de zekerheid heef niet te kunnen stjgen naar de 
hogere afdeling doordat de A-ploeg daar het volgende seizoen zeker zal uitkomen.

In dit geval wordt de eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking
genomen voor het aanduiden van een vervanger. (Art. V1569)



- De club verbindt er zich toe om de eerste ploeg B te laten spelen op terrein 1b tenzij het tweede 
terrein een kunstgrasveld is en over een beschermingszone beschikt. Dit impliceert dat indien de 
eerste ploeg A en B gelijktjdig thuis spelenb de wedstrijd van de A of de B-ploeg beëindigd dient te 
zijn voor de aanvang van de respectevelijk B- of A-ploeg. Een inbreuk op deze regel wordt bestraf 
met een boete van 250b00 EUR.

KWALIFICATIE SPELERS – EERSTE PLOEGEN B (art. V1017)
- Voor een wedstrijd van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers ingeschreven 
worden op het wedstrijdblad die één van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het 
lopende seizoen van de eerste herenploeg A op het wedstrijdblad stonden.

- Bovendienb bij eventuele test-b kwalifcate- of eindrondewedstrijden mogen in de eerste 
herenploeg B geen spelers ingeschreven worden op het wedstrijdblad die aan meer dan de helf 
van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste 
herenploeg A efectef begonnen zijn.

ALGEMEEN FORFAIT

1. Algemeen forfait van beide eerste ploegen
In geval van algemeen forfait door beide ploegen in een club met twee eerste ploegenb zijn de 
bepalingen van artkel V1507.4 op hen van toepassing bij het verlaten van de inactviteit. 
Bovendien mag deze club geen eerste ploeg B inschrijvenb in het seizoen volgend op het algemeen 
forfait (artkel V1526.323).

2. Algemeen forfait van de eerste ploeg A
Wanneer een club met twee ingeschreven eerste ploegen algemeen forfait geef voor haar A-
ploegb dan wordt deze behouden en wordt het gezegde forfait opgelegd aan de B-ploeg.
(Art.V1526.321)

3. Algemeen forfait van de eerste ploeg B
Een club met twee ingeschreven eerste ploegen die algemeen forfait geef met haar eerste ploeg B
mag het daaropvolgende seizoen geen eerste ploeg B opstellen. (art.V1526.323)

4. Ambtshalve opgelegd algemeen forfait
Een club die drie keer achtereenvolgens of vijf keer in de loop van het seizoen forfait verklaart voor
haar eerste ploeg (A of Bb naargelang het geval)b wordt beschouwd als hebbende algemeen forfait 
gegeven voor de betrokken ploegb onverminderd punt 2 hierboven. (Art. v1526.311)

GELE EN RODE KAARTEN – DRAAGWIJDTE VAN DE SCHORSINGEN
Dag van de schorsing voor de eerste ploegen– Art. V1808 


	PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
	SPECIFIEKE MODALITEITEN VOOR EERSTE HERENPLOEGEN B
	SEIZOEN 2018 - 2019

