Modaliteiten kampioenschap seizoen 2013-2014
Eerste Provinciale afdeling (art. 1546).
1 reeks van 16 ploegen.
2 dalers naar de tweede provinciale afdeling.
1 stijger naar de Nationale Bevordering.
3 stijgers uit de tweede provinciale afdeling.
De eerste gerangschikte stijgt naar de nationale bevordering.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden van de gerechtigde deelnemende club van de provincie
aan de interprovinciale eindronde.
De 15de en 16de gerangschikte dalen af naar de IIde Provinciale afdeling.
In deze afdeling is er een bijkomende daler per West-Vlaamse Bevorderingsclub die afdaalt.
Tweede Provinciale afdeling (art. 1547).
2 reeksen van 16 ploegen.
3 stijgers naar de eerste provinciale afdeling.
6 stijgers uit de derde provinciale afdeling.
2 dalers uit de eerste provinciale afdeling.
5 dalers naar de derde provinciale afdeling.
De eerste gerangschikte van iedere reeks stijgt naar de eerste provinciale afdeling.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden van de derde stijger naar de eerste provinciale afdeling.
De 15de en 16de gerangschikte van iedere reeks dalen af naar de IIIde provinciale afdeling.
Eindronde tussen de 14de gerangschikte van iedere reeks voor het aanduiden van de vijfde daler naar de IIIde
Provinciale afdeling (toepassing van artikel 1531 van het bondsreglement).
In deze afdeling is er een bijkomende daler per West-Vlaamse Bevorderingsclub die afdaalt.
Derde Provinciale afdeling (art. 1548).
3 reeksen van 16 ploegen
6 stijgers naar de tweede provinciale afdeling
6 stijgers uit de vierde provinciale afdeling
5 dalers uit de tweede provinciale afdeling
5 dalers naar de vierde provinciale afdeling
De eerste gerangschikte van iedere reeks stijgt naar de tweede provinciale afdeling.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden, per reeks, van de tweede stijger naar de tweede
provinciale afdeling.
De zestiende gerangschikte van iedere reeks daalt af naar de vierde provinciale afdeling.
Eindronde tussen de 15 de gerangschikte van iedere reeks voor het aanduiden van de vierde en vijfde daler naar
de vierde provinciale afdeling (toepassing van artikel 1531 van het bondsreglement) .
In deze afdeling is er een bijkomende daler per West-Vlaamse Bevorderingsclub die afdaalt.
Vierde provinciale afdeling (art. 1549).
3 reeksen van maximum 18 ploegen.
6 stijgers naar de derde provinciale afdeling
Geen dalers.

De eerste gerangschikte van iedere reeks stijgt naar de derde provinciale afdeling.
De nacompetitie is van toepassing voor het aanduiden, per reeks, van de tweede stijger naar de derde
provinciale afdeling.
Provinciale reserven (art. 1551).
- 2 reeksen van maximum 16 ploegen.
- slechts één ploeg , per deelnemende club , toegelaten .
- Voorbehouden, in volgorde, aan de clubs die behoren tot de eerste of tweede provinciale afdeling (seizoen
2012-2013) en aan de clubs van de provincie die afdalen van de nationale bevordering naar de eerste
provinciale afdeling (seizoen 2012-2013).
- indien een onvoldoend aantal, worden deze aangevuld met clubs die behoren tot de derde provinciale afdeling
(seizoen 2012-2013).
- Geen eindronde.
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagnamiddag.
- De clubs, ingedeeld in de reeksen van deze afdeling, kunnen geen wijziging meer aanvragen om met hun
provinciale ploeg ingedeeld te worden in de bijzondere of de gewestelijke reeksen.
- De clubs, ingedeeld in de reeksen van deze afdeling, kunnen met geen ploeg reserven inschrijven in de
bijzondere reeks.
- De ploegen worden, per afdeling, in volgorde aangeduid volgens volgend criteria :
- de plaats van de eerste ploeg in de eindrangschikking (seizoen 2012-2013).
- het aantal behaalde punten.
- het aantal gewonnen wedstrijden.
- het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen.
- de club die het langst aangesloten is aan de K.B.V.B..
- Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de provinciale reeksen worden
opgenomen in de bijzondere reserven, tenzij de club dit niet wenst en dit bij zijn
inschrijving uitdrukkelijk vermeldt.
- De clubs die volgens hoger vermelde rangorde eindigen op de plaatsen 33, 34 en 35 worden als reserve
aangeduid voor in geval een aangeduide club niet opkomt voor het begin van de competitie. Deze “reserveclubs” worden door het secretariaat op de hoogte gebracht van hun status als invaller en dienen aan het
secretariaat te bevestigen dat zij akkoord gaan met hun “stand-in” bij een eventueel te begeven plaats.
In geval van het algemeen niet-opkomen voor het begin van de competitie wordt die club in zijn
oorspronkelijke reeks vervangen door de eerste (tweede, derde) invaller.
In geval van een algemeen niet-opkomen voor het begin van de competitie wordt de club het eerstvolgend
seizoen verbod opgelegd tot deelname aan de provinciale en/of bijzondere reserven.
Indien een club meer dan drie wedstrijden niet- opkomt, wordt de club het eerstvolgend seizoen verbod
opgelegd tot deelname aan de provinciale en/of bijzondere reserven.
Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Bijzondere reserven.
- Reeksen van maximum 16ploegen.

- Maximum 2 reeksen .
- Slechts één ploeg , per deelnemende club , toegelaten .
- Voorbehouden, in volgorde, aan de clubs die behoren tot de provinciale afdeling (seizoen 2012-2013).
- De wedstrijden worden gespeeld op zaterdagnamiddag.
- De clubs, ingedeeld in de reeks(en) van deze afdeling, kunnen geen wijziging meer aanvragen om met hun
bijzondere ploeg ingedeeld te worden in de gewestelijke reeksen.
- De ploegen worden, per afdeling, in volgorde aangeduid tijdens volgend criteria :
- de plaats van de eerste ploeg in de eindrangschikking (seizoen 2012-2013)
- het aantal behaalde punten.
- het aantal gewonnen wedstrijden.
- het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen.
- de club die het langst aangesloten is aan de K.B.V.B.
- Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeksen worden
opgenomen in de gewestelijke reserven .
- De clubs die volgens hoger vermelde rangorde eindigen op de plaatsen 17 , 18 en 19 of 33, 34 en 35 worden
als reserve aangeduid voor in geval een aangeduide club niet opkomt voor het begin van de competitie. Deze
“reserve-clubs” worden door het secretariaat op de hoogte gebracht van hun status als invaller en dienen aan het
secretariaat te bevestigen dat zij akkoord gaan met hun “stand-in” bij een eventueel te begeven plaats.
In geval van algemeen niet-opkomen voor het begin van de competitie wordt die club in zijn oorspronkelijke
reeks vervangen door de eerste (tweede, derde) invaller.
In geval van een algemeen niet-opkomen voor het begin van de competitie, wordt de club het eerstvolgend
seizoen verbod opgelegd tot deelname aan de provinciale en/of bijzondere reserven.
Indien een club meer dan drie wedstrijden niet-opkomt, wordt de club het eerstvolgend seizoen verbod opgelegd
tot deelname aan de provinciale en/of bijzondere reserven.
Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Gewestelijke reserven (art. 1551).
- Maximum 16 ploegen per reeks.
- Geen eindronde.
- De wedstrijden worden gespeeld op de zondagvoormiddag.
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Gewestelijke reserven – U23
-Maximum 16 ploegen per reeks.
-Vanaf 28 ingeschreven ploegen worden er 2 reeksen georganiseerd. Vanaf 42 ingeschreven ploegen worden er
3 reeksen georganiseerd. Vanaf 56 …. Deze worden geografisch ingedeeld.
- Voorbehouden aan de spelers, van de categorie U23.
Mag aangevuld worden met maximum drie spelers, ingeschreven op het wedstrijdblad, die de dag van de
wedstrijd, de leeftijd van U23 hebben overschreden.

- De ploegen worden, per afdeling, in volgorde aangeduid tijdens volgend criteria :
- de plaats van de eerste ploeg in de eindrangschikking (seizoen 2012-2013)
- het aantal behaalde punten.
- het aantal gewonnen wedstrijden.
- het verschil tussen het aantal doelpunten voor en tegen.
- de club die het langst aangesloten is aan de K.B.V.B.
- De clubs die volgens hoger vermelde rangorde eindigen op de plaatsen 17 , 18 en 19 of 33, 34 en 35 worden
als reserve aangeduid voor in geval een aangeduide club niet opkomt voor het begin van de competitie. Deze
“reserve-clubs” worden door het secretariaat op de hoogte gebracht van hun status als invaller en dienen aan het
secretariaat te bevestigen dat zij akkoord gaan met hun “stand-in” bij een eventueel te begeven plaats.
- Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de gewestelijke reserven U23 worden opgenomen in de
gewestelijke reserven of in de U21 indien zij dit wensen, mits naleving van de leeftijdscategorie (U21)
- Voor de rest is de reglementering voor « Gewestelijke Reserven » van toepassing .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Gewestelijke reserven - studax.
- Eén reeks
- Maximum 16 ploegen, met voorrang aan de reeds bestaande deelnemende ploegen.
- Voorbehouden aan de spelers, die op de dag van de wedstrijd, de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt.
Mag aangevuld worden met maximum drie spelers, ingeschreven op het wedstrijdblad, die de dag van de
wedstrijd, de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.
- Voor de rest is de reglementering voor « Gewestelijke Reserven » van toepassing .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Provinciale U21 – U17 – U15 – U13
- Eén reeks.
- Maximum 16 ploegen .
- Per club slechts één ploeg per jeugdcategorie.
- Voorrang aan de ingeschreven clubs uit het Betaald voetbal (1 e en 2 e Nationale) die deelnemen aan de Elite
of Nationale jeugdcompetities , op voorwaarde dat ze de voorziene aantal ploegen inschrijven (zie hierna)
- De clubs , die een label “Nationale” bezitten maar niet wensen deel te nemen aan de Nationale
jeugdcompetities, worden toegelaten tot de Provinciale jeugdreeks (volgens de “indeling” hierna)
- Clubs uit het amateurvoetbal die deelnemen aan de Nationale jeugdcompetities zijn niet toegelaten .
- Deze die deelnemen dienen verplicht op te treden met U21 , U17 , U15 en U13
- De clubs dienen over twee speelvelden te beschikken.
- De wedstrijden van de U21 en U17 worden gelijktijdig gespeeld op zondagvoormiddag.
- De wedstrijden van de U 15 en U 13 worden gelijktijdig gespeeld op zaterdagnamiddag.
- Clubs die maar over twee speelvelden beschikken en die met hun Nationale , Provinciale , Bijzondere reserves
of gewestelijke jeugd samen aan huis dienen te spelen met hun Provinciale U15 en U13 zullen deze laatste na
elkaar dienen te spelen.
Indeling :
- De ingeschreven clubs worden in één reeks ingedeeld volgens de ranking opgemaakt op basis van het aantal

punten behaald op de checklist (seizoen 2011-2012)
Indien de reeks onvolledig is,aan te vullen met een club die wenst deel te nemen en geen label had aangevraagd.
Bij gelijkheid van punten is het aantal jeugdploegen die het vorige kampioenschap beëindigden doorslaggevend .
Indien ook dit gelijk is , is de afdeling waarin de eerste ploeg op 1 maart van het lopend seizoen uitkomt ,
doorslaggevend .
Indien nog gelijk : de club die het langst aangesloten is bij de KBVB .
Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de provinciale reeksen worden
opgenomen in de bijzondere reeksen, tenzij de club dit niet wenst en dit bij zijn
inschrijving uitdrukkelijk vermeldt.
Algemeen of gedeeltelijk niet-opkomen
- In geval van niet opkomen voor het begin van de competitie met één of meerdere van de hoger vermelde
categorieën, dan worden alle andere jeugdcategorieën van deze club(s) uit de Provinciale reeks weggenomen en
vervangen zoals voorzien. Bijgevolg wordt aan deze club(s) het eerstvolgend seizoen verbod opgelegd tot
deelname aan de Provinciale reeks. De jeugdcategorieën van de club die uit deze reeks worden weggenomen, en
die geen algemeen forfait geven, worden bijgevoegd in de gewestelijke reeksen.
- Indien een club, in één van deze categorieën, meer dan 3 wedstrijden « niet opkomt » wordt de club het
eerstvolgend seizoen verbod opgelegd tot deelname aan de Provinciale reeks.
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
Bijzonderheid
Voor de Provinciale reeksen zijn de maatregelen voorzien in art. 1018 van toepassing .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Bijzondere U21 – U17 – U15 en U13
- Maximum 16 ploegen per reeks.
- Per club slechts één ploeg per jeugdcategorie
- Vanaf 28 ingeschreven ploegen , worden er twee reeksen georganiseerd. Deze worden dan geografisch
ingedeeld.
- Vanaf 42 ingeschreven ploegen , worden er drie reeksen georganiseerd . Deze worden eveneens geografisch
ingedeeld .
- Voorrang aan de ingeschreven clubs uit Hogere , die deelnemen aan de Elite of Nationale Jeugdcompetities ,
op voorwaarde dat ze de voorziene aantal ploegen inschrijven (zie hieronder)
- Voorrang aan de clubs die een label “Provinciale” bezitten maar niet kunnen deelnemen aan de Provinciale
jeugdcompetitie omdat ze in bovental zijn .
- Voorrang aan de clubs die deelnemen met bijzondere U 21 , U 17 , U 15 en U 13, eventueel aangevuld met
deze die alleenlijk wensen deel te nemen met bijzondere U 21 en U17 , of met bijzondere U 15 en U 13.
- Voorbehouden aan de clubs die niet optreden in de afdelingen provinciale U21, U17 , U15 en U13
- De clubs dienen over twee speelvelden te beschikken.
- De wedstrijden van de U 21 en U 17 worden gelijktijdig gespeeld op zondagvoormiddag.
- De wedstrijden van de U 15 en U 13 worden gelijktijdig gespeeld op zaterdagnamiddag.
- Clubs die maar over twee speelvelden beschikken en die met hun Nationale , Provinciale of Bijzondere

reserven of gewestelijke jeugd aan huis dienen te spelen met hun Bijzondere U 15 en U 13 zullen deze laatste na
elkaar dienen te spelen.
- De clubs, ingedeeld in deze afdeling, kunnen geen wijziging meer aanvragen om met hun bijzondere ploegen
ingedeeld te worden in de gewestelijke reeksen.
- Van de opgemaakte rangschikking worden er eventuele "reserve" aangeduid. Ze worden door het secretariaat
op de hoogte gebracht van hun status als invaller en dienen aan het secretariaat te bevestigen dat zij akkoord
gaan met hun "stand-in" bij een eventueel te begeven plaats.
Indeling :
De ingeschreven clubs worden ingedeeld volgens de ranking opgemaakt op basis van het aantal punten behaald
op de checklist (seizoen 2011-2012). Indien de reeksen onvolledig zijn ,aan te vullen met een club die wenst
deel te nemen en geen label had aangevraagd.
Bij gelijkheid van punten is het aantal jeugdploegen die het vorige kampioenschap beëindigden doorslaggevend .
Indien ook dit gelijk is , is de afdeling waarin de eerste ploeg op 1 maart van het lopende seizoen uitkomt ,
doorslaggevend .
Indien nog gelijk : de club die het langst aangesloten is bij de KBVB .
Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeksen worden
opgenomen in de gewestelijke reeksen .
Algemeen of gedeeltelijk niet-opkomen
- In geval van niet opkomen voor het begin van de competitie met één of meerdere van de hoger vermelde
categorieën, dan worden alle andere jeugdcategorieën van deze club(s) uit de Bijzondere reeks weggenomen en
vervangen zoals voorzien. Bijgevolg wordt aan deze club(s) het eerstvolgend seizoen verbod opgelegd tot
deelname aan de Bijzondere en Provinciale reeksen. De jeugdcategorieën van de club die uit deze reeks worden
weggenomen, en die geen algemeen forfait geven, worden bijgevoegd in de gewestelijke reeksen.
-Indien een club, in één van deze categorieën, meer dan 3 wedstrijden "niet opkomt" wordt de club het
eerstvolgende seizoen verbod opgelegd tot deelname aan de Bijzondere en Provinciale reeksen.
-Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
Bijzonderheid
Een club mag op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd van haar Bijzondere jeugdploegen , maximum
drie basisspelers inschrijven van een Elite jeugdploeg , ofwel van een Nationale jeugdploeg
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Gewestelijke U21 – Gewestelijke U17
- Maximum 16 ploegen per reeks.
- De wedstrijden worden gespeeld voor de U21 op de zondagvoormiddag.
- De wedstrijden worden gespeeld voor de U17 op zaterdagvoormiddag.
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast .
- Een club mag op het wedstrijdblad in totaal maximum drie basisspelers inschrijven , ofwel van de Elite
jeugdploeg , ofwel van de Nationale jeugdploeg , ofwel van de Provinciale jeugdploeg , ofwel van de
Bijzondere jeugdploeg , ofwel van beide samen .

Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Bijzondere U16
- Eén reeks
- Maximum 16 ploegen
- Slechts één ploeg per deelnemende club toegelaten
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag .
- Voorrang aan de clubs , die zich inschrijven , en een label « elite » bezitten
- In dalende volgorde , aan de clubs die zich inschrijven :
- de clubs die een label << nationaal >> bezitten ,
- de clubs die een label << provinciaal >> bezitten en deelnemen aan de PU21 , PU17 , PU15 en PU13
- eventueel aangevuld door clubs die de label « provinciaal » aangevraagd hebben . En eventueel aan te vullen
met clubs die zich inschrijven en geen label aangevraagd hebben tijdens het seizoen 2011-2012
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast .
Indeling :
- De ingeschreven clubs worden in één reeks ingedeeld volgens de ranking opgemaakt op basis van het aantal
punten behaald op de checklist. (seizoen 2011-2012) En eventueel aan te vullen met clubs die zich inschrijven
en geen label aangevraagd hebben.
Bij gelijkheid van punten is het aantal jeugdploegen die het vorige kampioenschap beëindigden doorslaggevend .
Indien ook dit gelijk is , is de afdeling waarin de eerste ploeg op 1 maart van het lopende seizoen uitkomt ,
doorslaggevend .
Indien nog gelijk : de club die het langst aangesloten is bij de KBVB .
Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeks worden
opgenomen in de gewestelijke reeksen .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Gewestelijke U15 – Gewestelijke U13
- Maximum 16 ploegen per reeks.
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagnamiddag.
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast .
- Een club mag op het wedstrijdblad in totaal maximum drie basisspelers inschrijven , ofwel van de Elite
jeugdploeg , ofwel van de Nationale jeugdploeg , ofwel van de Provinciale jeugdploeg ,ofwel van de Bijzondere
jeugdploeg , ofwel van beide samen .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Bijzondere U14 & U12
- Eén reeks
- Maximum 16 ploegen
- Slechts één ploeg per deelnemende club toegelaten

- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagnamiddag.
- Voorrang aan de clubs , die zich inschrijven , en een label « elite » bezitten
- In dalende volgorde , aan de clubs die zich inschrijven :
- de clubs die een label << nationaal >> bezitten ,
- de clubs die een label << provinciaal >> bezitten en deelnemen aan de PU21 , PU17 , PU15 en PU13
-eventueel aangevuld door clubs die de label « provinciaal » aangevraagd hebben . En eventueel aan te vullen
met clubs die zich inschrijven en geen label aangevraagd hebben tijdens het seizoen 2011-2012
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast .
Indeling :
- De ingeschreven clubs worden in één reeks ingedeeld volgens de ranking opgemaakt op basis van het aantal
punten behaald op de checklist (seizoen 2011-2012). En eventueel aan te vullen met clubs die zich inschrijven
en geen label aangevraagd hebben.
Bij gelijkheid van punten is het aantal jeugdploegen die het vorige kampioenschap beëindigden doorslaggevend .
Indien ook dit gelijk is , is de afdeling waarin de eerste ploeg op 1 maart van het lopende seizoen uitkomt ,
doorslaggevend .
Indien nog gelijk : de club die het langst aangesloten is bij de KBVB .
Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeks worden
Opgenomen in de gewestelijke reeksen .
Opgelet : de volledig uitgestelde speeldag(en) zal(zullen) niet meer worden gespeeld .
Bijzondere U11 & Bijzondere U10
-8x8
- Eén reeks
- Maximum 16 ploegen
- Slechts één ploeg per deelnemende club toegelaten
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag .
- Voorrang aan de clubs , die zich inschrijven , en een label « elite » bezitten
- In dalende volgorde , aan de clubs die zich inschrijven , de clubs die een label « nationaal » bezitten ,
eventueel aangevuld door clubs die de label « provinciaal » aangevraagd hebben . En eventueel aan te vullen
met clubs die zich inschrijven en geen label aangevraagd hebben tijdens het seizoen 2011-2012
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast .
Opgelet : Uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden worden niet meer gespeeld of herspeeld .
Indeling :
-De ingeschreven clubs worden in één reeks ingedeeld volgens de ranking opgemaakt op basis van het aantal
punten behaald op de checklist (seizoen 2011-2012) . En eventueel aan te vullen met clubs die zich inschrijven
en geen label aangevraagd hebben.
Bij gelijkheid van punten is het aantal jeugdploegen die het vorige kampioenschap beëindigden doorslaggevend .
Indien ook dit gelijk is , is de afdeling waarin de eerste ploeg op 1 maart van het lopende seizoen uitkomt ,

doorslaggevend .
Indien nog gelijk : de club die het langst aangesloten is bij de KBVB .
Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeks zullen zich opnieuw dienen in te
schrijven in de gewestelijke reeksen .
Bijzonderheid :
Er wordt een boete , tussen de 50 en 150 euro , opgelegd aan de clubs die spelers op het wedstrijdblad
inschrijven die niet aan de leeftijdscategorie voldoen (artikel 1009)
Gewestelijke U11 & Gewestelijke U10
-8x8
- Maximum 8 ploegen per reeks , voor de eerste sessie.
- Maximum 6 ploegen per reeks , voor de tweede sessie
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag.
- De kalender wordt in twee sessies opgesplitst
- eerste sessie : inschrijving uiterlijk 15 augustus
- tweede sessie : inschrijving uiterlijk 31 december
- De kalender , voor de eerste sessie , wordt opgemaakt en omvat 14 wedstrijden waarbij de deelnemende clubs
geografisch verdeeld worden .
- Een nieuwe kalender wordt opgemaakt bij de tweede sessie en omvat 10 wedstrijden waarbij de deelnemende
clubs geografisch verdeeld worden .
- Indien een ploeg in dezelfde sessie driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betrokken ploeg algemeen
forfait worden toegepast , in de betreffende sessie
Opgepast : Uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden worden niet meer gespeeld of herspeeld .
Bijzonderheid :
Er wordt een boete , tussen de 50 en 150 euro , opgelegd aan de clubs die spelers op het wedstrijdblad
inschrijven die niet aan de leeftijdscategorie voldoen (artikel 1009)
Bijzondere U9 – Bijzondere U8
-5x5
-Eén reeks
- Maximum 16 ploegen
- Slechts één ploeg per deelnemende club toegelaten
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag .
- Voorrang aan de clubs , die zich inschrijven , en een label « elite » bezitten
- In dalende volgorde , aan de clubs die zich inschrijven , de clubs die een label « nationaal » bezitten ,
eventueel aangevuld door clubs die de label « provinciaal » aangevraagd hebben . En eventueel aan te vullen
met clubs die zich inschrijven en geen label aangevraagd hebben tijdens het seizoen 2011-2012.
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast .
- Uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden worden niet meer gespeeld of herspeeld
-Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeks zullen zich opnieuw dienen in te

schrijven in de gewestelijke reeksen .
Indeling :
- De ingeschreven clubs worden in één reeks ingedeeld volgens de ranking opgemaakt op basis van het aantal
punten behaald op de checklist (seizoen 2011-2012) . En eventueel aan te vullen met clubs die zich inschrijven
en geen label aangevraagd hebben tijdens het seizoen 2011-2012.
Bij gelijkheid van punten is het aantal jeugdploegen die het vorige kampioenschap beëindigden doorslaggevend .
Indien ook dit gelijk is , is de afdeling waarin de eerste ploeg op 1 maart van het lopende seizoen uitkomt ,
doorslaggevend .
Indien nog gelijk : de club die het langst aangesloten is bij de KBVB .
Clubs die wegens overtal niet kunnen deelnemen in de bijzondere reeks worden opgenomen in de gewestelijke
reeksen .
Opgepast : Uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden worden niet meer gespeeld of herspeeld .
Bijzonderheden :
Er wordt een boete , tussen de 50 en 150 euro , opgelegd aan de clubs die spelers op het wedstrijdblad
inschrijven die niet aan de leeftijdscategorie voldoen (artikel 1009)
Gewestelijke U9 –U8 –U7 – U6
-5x5
- Maximum 8 ploegen per reeks , voor de eerste sessie.
-Maximum 6 ploegen per reeks , voor de tweede sessie
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag.
-De kalender wordt in twee sessies opgesplitst
- eerste sessie : inschrijving uiterlijk 15 augustus
- tweede sessie : inschrijving uiterlijk 31 december
- De kalender , voor de eerste sessie , wordt opgemaakt en omvat 14 wedstrijden waarbij de deelnemende clubs
geografisch verdeeld worden .
- Een nieuwe kalender wordt opgemaakt bij de tweede sessie en omvat 10 wedstrijden waarbij de deelnemende
clubs geografisch verdeeld worden .
- Indien een ploeg in dezelfde sessie driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betrokken ploeg algemeen
forfait worden toegepast , in de betreffende sessie .
- Uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden worden niet meer gespeeld of herspeeld .
Bijzonderheden :
-Er wordt een boete , tussen de 50 en 150 euro , opgelegd aan de clubs die spelers op het wedstrijdblad
inschrijven die niet aan de leeftijdscategorie voldoen (artikel 1009)

MODALITEITEN KAMPIOENSCHAP DAMES 2013-2014
Provinciale dames (art. 1567).
1. Eerste Provinciale afdeling
Er wordt gespeeld in één reeks met veertien ploegen.
De wedstrijden worden gespeeld op zondagnamiddag .

Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
De winnaar van het kampioenschap stijgt naar derde nationale afdeling. Indien deze ploeg wegens Art. 1569.21 ,
1569.22 of 1567.2 niet mag stijgen wordt hij vervangen door de tweede in het klassement. Indien ook deze
ploeg volgens Art. 1566.21 , 1566.22 of 1567.2 niet in aanmerking komt wordt hij vervangen door de derde van
het klassement. Indien ook deze niet in aanmerking komt stijgt er niemand naar derde nationale afdeling .
De laatste van het klassement daalt naar de tweede provinciale afdeling.
In deze afdeling is er een bijkomende daler per West-Vlaamse club die afdaalt uit de nationale afdelingen .
2. Tweede provinciale afdeling
Er wordt gespeeld in één reeks.
De wedstrijden worden gespeeld op zondagnamiddag .
Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast .
Nemen deel aan het kampioenschap in tweede provinciale afdeling: alle ploegen ingeschreven in de provinciale
reeksen die niet deelnemen aan het kampioenschap in eerste provinciale afdeling.
De hoogst gerangschiktevan het kampioenschap die volgens Art. 1569.21 in aanmerking komen om te stijgen ,
stijgt naar eerste provinciale afdeling.
Bijkomende stijger(s)
De hoogst gerangschikte(n) in het eindklassement die volgens Art. 1569.21 in aanmerking komt(komen) om te
stijgen , stijgt(stijgen) naar eerste provinciale afdeling.
3. Uitzondering
Indien minder dan 19 ploegen ingeschreven zijn in de provinciale reeksen wordt er slechts gespeeld in één reeks
eerste provinciale.
Indien er minder dan 25 ploegen ingeschreven zijn in de provinciale reeksen worden er 12 ploegen in eerste
provinciale afdeling geplaatst.
In dat geval dalen de nummers 11 en 12 uit 1 ste provinciale afdeling naar 2 de provinciale afdeling.
Indien er meer dan 30 ploegen ingeschreven zijn in de provinciale reeksen worden er 16 ploegen in eerste
provinciale afdeling geplaatst. In dat geval stijgen de 2 hoogst gerangschikten in het eindklassement van tweede
provinciale afdeling, die volgens Art. 1569.21 nog in aanmerking komen om te stijgen, naar eerste provinciale
afdeling.
4. Klasseverlaging
Artikel 1019 is van toepassing .
Jeugdafdeling Dames (art. 1568) .
U 16
-Aantal reeksen: hangt af van het aantal ingeschreven ploegen:
minder dan 12 ingeschreven ploegen: 1 reeks met rooster 12
13 of 14 ingeschreven ploegen: 1 reeks met rooster 14
15 of 16 ingeschreven ploegen: 1 reeks met rooster 16
meer dan 16 ingeschreven ploegen: 2 reeksen, rooster afhankelijk van het aantal ingeschreven ploegen
Geen eindronde

De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag
Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft, ofwel vijfmaal niet opeenvolgend
forfait heeft gegeven, zal er voor de desbetreffende ploeg algemeen forfait worden toegepast.
Indien er gespeeld wordt onder rooster 16 zullen uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden niet meer gespeeld of
herspeeld. Indien er gespeeld wordt onder een ander rooster, dan zullen uitgestelde en/of stopgezette
wedstrijden opnieuw geprogrammeerd worden, indien de kalender dit toelaat.
U 13
-8x8
- één of meerdere reeksen
- De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagvoormiddag
- Uitgestelde en/of stopgezette wedstrijden worden niet meer gespeeld of herspeeld.
- Indien een ploeg in hetzelfde seizoen driemaal opeenvolgend forfait geeft , ofwel vijfmaal
niet opeenvolgend forfait heeft gegeven , zal er voor de betreffende ploeg algemeen
forfait worden toegepast

ALGEMEENHEDEN
Neutrale terreinen – eindronden en testwedstrijden – seizoen 2013-2014.
Aangezien er volgens de modaliteiten en op voorwaarde van een schriftelijk akkoord van de deelnemende clubs
het toegelaten is dat de testwedstrijden en/of wedstrijden van een eindronde gespeeld worden op één van de
terreinen van de deelnemende clubs, zal voor de gevallen waar men niet schriftelijk is overeengekomen het
Provinciaal Comité overgaan tot het aanduiden van een neutraal terrein.
Assistent-scheidsrechters – eindronden en testwedstrijden – seizoen 2013 -2014.
Bij toepassing van de voorschriften van artikel 1429.22 van het bondsreglement zal de P.S.C. West-Vlaanderen
assistent-scheidsrechters aanduiden voor al de eindronden en testwedstrijden (seizoen 2012-2013), waarvan de
kosten volledig ten laste zijn, voor ieder de helft, van de deelnemende clubs.
Voor de gevallen van een eindronde waar de deelnemende clubs wedstrijden spelen op eigen terrein met behoud
van de ontvangsten, zijn de kosten van de assistent-scheidsrechters volledig ten laste van de bezochte club.
Uitstellen van vervroegde kampioenschapwedstrijden van eerste ploegen.

Kampioenschapwedstrijden van eerste ploegen die met de toestemming van het Provinciaal Comité werden
verplaatst naar een vervroegde datum en die door de weersomstandigheden dienen te worden afgelast alvorens
te zijn aangevangen dienen gespeeld te worden op een door het P.C. bepaalde datum . Deze datum kan een
weekdag zijn .
Kampioenschapwedstrijden die worden stopgezet na reeds te zijn aangevangen zullen vastgesteld worden op
een door het Provinciaal Comité nader te bepalen datum.
Wedstrijden van eerste ploegen.
Het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen kan de clubs verplichten, voor hun eerste ploegen, wedstrijden op
werkdagen te betwisten, zowel kampioenschapwedstrijden, wedstrijden van een eindronde (o.a. de nacompetitie)
als testwedstrijden.
Kalenderwijzigingen voor eerste ploegen – reserven en jeugd.
Behoudens de speciale gevallen bepaald in artikel 1520 moet iedere aanvraag, die ertoe strekt de datum of het
uur van een wedstrijd op de kalender vastgelegd te doen wijzigen, minstens veertien kalenderdagen bij voorbaat
gericht worden aan de kalendercommissie van 1 steNationale afdeling, het Sportcomité of het Provinciaal
Comité, naar gelang het geval. De betrokken instantie statueert over het te geven gevolg, met inachtneming der
noodwendigheden van de kalender.
Verder kan de bevoegde bondsinstantie, in bijzondere omstandigheden waarover zij alleen oordeelt en
naargelang van het geval, een laattijdige aanvraag tot wijziging van de kalender aanvaarden, zowel wat betreft
een wedstrijd van het kampioenschap, van de Beker van België als van een provinciale beker. Een retributie van
5 Euro wordt dan bij de bezochte club in rekening gebracht.
Na deze termijn zal elke aanvraag ambtshalve geweigerd worden.
Het verdagen van wedstrijden wordt in geen geval toegestaan, behalve in geval van overmacht.
Over niet-voorziene gevallen beslist het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen.
Algemene afgelaste wedstrijden reserven en jeugd
De volledig uitgestelde speeldagen zullen niet meer gespeeld worden en zijn puntenloos. De vooruitgeschoven
wedstrijden van deze speeldag zijn eveneens puntenloos.
Deze regel is niet van toepassing op de dames U16 indien zij in reeksen spelen van 14 – 12 – 10.

Laatste competitiewedstrijd eerste ploegen
De laatste competitiewedstrijd dient voor alle deelnemende clubs van dezelfde reeks op dezelfde datum en
aanvangsuur gespeeld te worden .
Vrijkomende plaatsen – bijkomende stijgers.
Indien er, buiten het aantal stijgers van de nacompetitie, bijkomende stijgers dienen aangeduid, zullen de
vrijkomende plaatsen worden toegekend volgens de modaliteiten van de nacompetitie.
Indien deze modaliteiten ontoereikend zijn, wordt art. 1532.234 in acht genomen.
Wedstrijden met gedeelde inkomsten .
Bij wedstrijden waarbij de inkomsten , met de tegenstrever , dient gedeeld te worden , is de thuisploeg verplicht
inkomgelden te vragen .
Uren van de wedstrijden

Vanaf de eerste zondag van november tot en met de laatste zondag van januari zullen de wedstrijden een
aanvang nemen om 14.30 uur in plaats van 15.00 uur.
Clubs die dit wensen en die over een goedgekeurde terreinverlichting beschikken die voldoet aan de
voorschriften van artikel 1518 van het Bondsreglement kunnen aanvragen om te spelen om 15u , voor het
opmaken van de kalender (artikel 1518.21) .
Wedstrijdbladen
Een boete van 20€ wordt opgelegd aan de clubs , die binnen de maand na de wedstrijd(en) , de(het)
wedstrijdblad(en) niet hebben binnengestuurd .
Voorstellen tot modaliteitswijzigingen
1. De voorstellen tot wijziging aan de modaliteiten moeten , samen met de memorie van toelichting , voor 1
maart naar de Provinciale secretaris gestuurd worden .
Elk laattijdig ingediend voorstel wordt onontvankelijk verklaard , tenzij het Provinciaal Comité het voor zijn
rekening neemt.
2. Diegene die uitgaan van het Provinciaal Comité moeten evenwel ten laatste op de datum van de publicatie
van de agenda in de bondsbladen ter kennis van de clubs gebracht worden .
3. Voorstellen in verband met wijzigingen die minder dan vijf jaar tevoren door een algemene vergadering
werden goedgekeurd of verworpen , worden door de Provinciale secretaris aan het Provinciaal Comité
voorgelegd .
Deze beslist of die voorstellen op de agenda kunnen geplaatst worden .
4. Alle voorstellen van wijzigingen door het reglement bepaald , die door de Provinciale Algemene vergadering
dienen te worden goedgekeurd , vallen onder de hierboven bepalingen .
Belangrijke opmerking
Eventuele zaken of betwistingen die niet opgenomen zijn in de modaliteiten worden door het P.C. WestVlaanderen beslecht .

