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- Futsal Recrea SD Vrouwen 

DEEL 7 Algemeenheden



DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen - Mannen 
 

EERSTE PROVINCIALE AFDELING 
 
Eén reeks van 16 ploegen. 
De kampioen stijgt naar 3de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
Er wordt geen provinciale eindronde georganiseerd.  
De deelnemers aan de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen worden als volgt bepaald: 

- In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars 
- In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de eindrangschikking en de drie 
periodewinnaars 

In elk geval waarin een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de eindrangschikking van 
het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van zijn vervanger. 
Dit is onder meer het geval: 

- de kampioen of een theoretisch gerechtigde deelnemer geen licentie van regionale amateurclub bezit; 
- wanneer de eerste of de tweede (in die provincie waar de tweede als deelnemer is aangeduid) van het 
kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn; 
- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 
- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde uit 1ste provinciale naar 
de lagere provinciale reeksen degradeert. 

De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 2 mei worden medegedeeld aan het Competitions 
Department. 
 
De 14de, 15de en 16de gerangschikten degraderen naar de 2de Provinciale afdeling. 
Er is 1 bijkomende daler per Oost-Vlaamse daler uit 3-de afdeling Voetbal Vlaanderen. 

 
Bijkomende stijger(s) naar 3e afdeling Voetbal Vlaanderen indien een Oost-Vlaamse ploeg uit 2e en/of 3e afdeling 
Voetbal Vlaanderen géén licentie heeft aangevraagd of gekregen, wordt(en) aangeduid via het eindklassement !  
 

 

TWEEDE PROVINCIALE AFDELING 
 
Drie reeksen van 16 ploegen. 
De kampioen van elke reeks stijgt naar eerste provinciale. 
Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijger(s) naar eerste provinciale aan te duiden buiten de kampioen van 
elke reeks. De winnaar van de finale stijgt naar eerste provinciale afdeling. 
Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden. 
 
De 15de en 16de gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 3de Provinciale afdeling. 
Er is 1 bijkomende daler per Oost-Vlaamse daler uit 3-de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
Indien het aantal dalers niet gelijk verdeeld kan worden over de drie reeksen, zal er een eindronde gespeeld worden 
tussen de ploegen die hiervoor in aanmerking komen. 
 

 

DERDE PROVINCIALE AFDELING 
 
Vijf reeksen van 16 ploegen. 
De kampioen van elke reeks stijgt naar de 2de provinciale afdeling. 
Er wordt een eindronde georganiseerd om de bijkomende stijger(s) naar tweede provinciale aan te duiden buiten de 
kampioen van elke reeks. De winnaars stijgen naar tweede provinciale afdeling. 
Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden. 
 
De 15de en 16de gerangschikten van elke reeks degraderen naar de 4de Provinciale afdeling. 
Er is 1 bijkomende daler per Oost-Vlaamse daler uit 3-de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
Indien het aantal dalers niet gelijk verdeeld kan worden over de vijf reeksen, zal er een eindronde gespeeld worden 
tussen de ploegen die hiervoor in aanmerking komen. 
 
 
 
 
 
 
 



VIERDE PROVINCIALE AFDELING 
 
Al de overblijvende ploegen die niet aantreden in de kampioenschappen van het regionale amateurvoetbal Voetbal 
Vlaanderen worden ingedeeld in reeksen van maximum 18 clubs. 
De kampioen van elke reeks stijgt naar de 3de Provinciale afdeling. 
Er wordt een eindronde georganiseerd om de stijgers naar derde provinciale aan te duiden buiten de kampioenen van 
elke reeks. Deze eindronde is ook van toepassing om eventuele bijkomende stijgers aan te duiden. 
 
 

PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN EN EINDRONDEN 
 
Aantal perioden en speeldagen 
Reeksen van 13, 14 of 15 ploegen  
Het kampioenschap wordt gespeeld in 2 perioden, een heen- en een terugronde. 
 
Reeks van 16 ploegen: 3 perioden 

1ste periode: speeldag 1 tot en met 10 
2de periode: speeldag 11 tot en met 20 
3de periode: speeldag 21 tot en met 30 

Reeks van 17 ploegen: 3 perioden 
1ste periode: speeldag 1 tot en met 11 
2de periode: speeldag 12 tot en met 23 
3de periode: speeldag 24 tot en met 34 

Reeks van 18 ploegen: 3 perioden 
1ste periode: speeldag 1 tot en met 11 
2de periode: speeldag 12 tot en met 23 
3de periode: speeldag 24 tot en met 34 

 
Opmerking i.v.m. de periodekampioenschappen in een reeks van 13, 15 of 17: 
Indien in de 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. 
 
Perioderangschikking 
Per periode wordt er een rangschikking opgemaakt. Hierbij geldt achtereenvolgens als criterium: 

- Het grootste aantal bekomen punten; 
- bij gelijkheid, het grootst aantal gewonnen wedstrijden 
- bij verdere gelijkheid, het beste doelpuntensaldo 
- bij verdere gelijkheid, het grootste aantal gemaakte doelpunten 
- bij verdere gelijkheid testwedstrijd op neutraal terrein. Ingeval van verlengingen worden twee verlengingen 
gespeeld van vijftien minuten. Wanneer de stand na deze verlengingen nog steeds gelijk is, wordt de winnaar 
aangeduid via strafschoppen zoals voorzien in de regels van het voetbalspel. 

 
Deelnemers eindronde 
3 perioden 
De 2de gerangschikte van elke reeks en de drie periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de eindronde deel 
te nemen. 
2 perioden 
De 2de en 3de gerangschikte van elke reeks en de twee periodekampioenen van die reeks zijn verplicht aan de 
eindronde 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. 
 
Modaliteiten voor het bepalen van de winnaars in de eindronde. 
Indien heen- en terugwedstrijd: 
De ploeg die de meeste doelpunten aantekent in de twee wedstrijden, 
Bij gelijkheid van doelpunten worden er verlengingen gespeeld (2 x 15’). Bij gelijkheid van doelpunten na de 
verlengingen volgt een strafschoppenserie zoals voorzien in de regels van het voetbalspel.   
Indien rechtstreekse uitschakeling: 
De ploeg die de meeste doelpunten aantekent. 
Ingeval van gelijkspel worden er verlengingen gespeeld (2 x 15’). Ingeval van gelijkspel na de verlengingen volgt een 
strafschoppenserie zoals voorzien in de regels van het voetbalspel.   
 
 



Wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling 
Bij de eindrondewedstrijden met rechtstreekse uitschakeling wordt de bruto-ontvangst van een wedstrijd in gelijke 
delen verdeeld tussen de twee clubs, behoudens andersluidend akkoord. In elk geval draagt de bezochte club de 
bondsheffing, de eventuele verzekeringskosten, de organisatiekosten en de gemeentetaks, terwijl de bezoekende club 
haar verplaatsingskosten draagt.  
De vergoedingen voor scheidsrechter en assistent-scheidsrechters worden voor de helft gedragen door beide clubs. 
De verplaatsingskosten vallen ten laste van de bond. 

 

 
 

SPECIFIEKE MODALITEITEN VOOR 1-STE PLOEGEN B 
 
De club verbindt er zich toe om de eerste ploeg B te laten spelen op terrein 1, tenzij het tweede terrein een 
kunstgrasveld is en over een beschermingszone beschikt.  Dit impliceert dat indien de eerste ploeg A en B gelijktijdig 
thuis spelen, de wedstrijd van de A of de B-ploeg beëindigd dient te zijn voor de aanvang van de respectievelijk B- of 
A-ploeg.  
 
 

KALENDERS – UREN DER WEDSTRIJDEN  
 
De aftrap van de wedstrijden wordt voorzien op zaterdag tussen 18:00u en 20:30u (mits goedgekeurde verlichting – 
Art. B6.33) of op zondag om 15.00u.  
Indien de wedstrijd op zaterdagavond is gepland, heeft de uitploeg de mogelijkheid uiterlijk tot en met 15 augustus 
om de wedstrijd van ambtswege te laten verplaatsen naar zondag om 15:00u en dit via een aanvraag per e-mail aan 
het Competitions Department – competities@voetbalvlaanderen.be  
 
Het Competitions Department kan de clubs verplichten wedstrijden te betwisten op andere dagen dan de zaterdagen 
of zondagen. 
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DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen - Vrouwen 
 

EERSTE PROVINCIALE AFDELING 
 
Dit kampioenschap wordt betwist in een kalender met maximum 12 ploegen.  
Klimmen: 
De kampioen van 1ste provinciale stijgt naar 2de nationale, behalve indien deze om een andere door het 
bondsreglement voorziene reden niet mag of niet wil promoveren. 
In dat geval kan de eerstvolgende gerangschikte tot en met de derde in de betrokken 1ste provinciale afdeling, die 
gerechtigd is om te stijgen, promoveren naar 2e nationale. 
Dalen: 
1 daler. 
Er is nog een bijkomende daler indien de kampioen of zijn plaatsvervanger om één of andere in het bondsreglement 
voorziene reden niet mag stijgen. 
Er is een bijkomende daler per Oost-Vlaamse ploeg die daalt uit 2e nationale.  
 

 

TWEEDE PROVINCIALE AFDELING 
 
Dit kampioenschap wordt betwist in 2 reeksen in een kalender met maximum 12 ploegen. 
Klimmen: 
De 2 kampioenen stijgen naar 1e provinciale, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene 
reden niet mag promoveren. 
In dat geval dient (dienen) de eerstvolgende gerangschikte(n) die gerechtigd is (zijn) om te stijgen, verplicht te 
promoveren naar 1e provinciale tot een kalender van 12 ploegen kan gevormd worden. 
Dalen: 
1 daler per reeks. 
Er is een bijkomende daler per Oost-Vlaamse ploeg die daalt uit 2e nationale. 
Er is nog een bijkomende daler indien de kampioen of zijn plaatsvervanger om één of andere in het bondsreglement 
voorziene reden niet mag stijgen. 
Echter, indien er clubs fusioneren of stoppen en er géén 12 ploegen zijn, zal er geen daler zijn ! 
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de bijkomende daler(s) : 
De deelnemers worden bepaald op basis van hun plaats in de eindrangschikking en in functie van het aantal dalers uit 
1e provinciale. 
 

 

DERDE PROVINCIALE AFDELING 
 
Dit kampioenschap wordt betwist in een kalender met reeksen van maximum twaalf ploegen. 
Afhankelijk van het totaal aantal ingeschreven ploegen voor de provinciale kampioenschappen kan het Provinciaal 
Comité hier van afwijken. 
Klimmen: 
De kampioenen stijgen naar 2de provinciale, behalve indien deze om een andere door het bondsreglement voorziene 
reden niet mag promoveren. 
In dat geval dient (dienen) de eerstvolgende gerangschikte(n) die gerechtigd is (zijn) om te stijgen, verplicht te 
promoveren naar 2e provinciale tot een kalender van 12 ploegen kan gevormd worden. 
Organisatie eindronde voor het aanduiden van de bijkomende stijger(s) : 
De deelnemers worden bepaald op basis van hun plaats in de eindrangschikking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEL 3 Competitie recreatief voetbal 
 

 

RECREA MET STIJGEN EN DALEN (SD) MANNEN 
 

 

RECREA ZONDER STIJGEN EN DALEN MANNEN 
 

 

RECREA VROUWEN 
 

 

RECREA VETERANEN 
 

 

DEEL 4 Competitie voor reserve-elftallen 
 

ZATERDAG RESERVEN 
 
In alle afdelingen, zowel provinciaal als gewestelijk, zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. 
Verplicht te spelen op zaterdagnamiddag. Mogelijkheid tot spelen op vrijdagavond, mits een goedgekeurde 
verlichting op het terrein waarop de wedstrijd plaats heeft, tenzij de bezoekende club zich ertegen verzet vóór 15 
augustus. 
Provinciale reserven : 

1) De A-reserve ploegen van de clubs uit 1ste en 2de provinciale (2019-2020) 
2) De A of B-reserve ploegen van de clubs uit hogere afdelingen (2019-2020) 
3) De A-reserve ploegen van de dalers uit 2de provinciale (2018-2019) 

Het organisatiecomité kan in functie van het vervolledigen van de reeksen ploegen toevoegen. 
Gewestelijke reserven  

1) De B-reserve ploegen van de clubs uit 1ste en 2de provinciale (2019-2020) 
2) De reserve ploegen van de clubs uit 3de en 4de provinciale (2019-2020) 

Er kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend ingeschreven worden in reeksen die niet volledig zijn. Deze 
ploegen worden toegelaten buiten klassement. 
 
 

ZONDAG RESERVES 
 
Er zullen zoveel mogelijk reeksen van 14 ploegen gevormd worden. 
Verplicht te spelen op zondagvoormiddag aftrap om10 uur 
Toegelaten aan clubs uit alle afdelingen. 
Er kan gedurende gans het speelseizoen bijkomend ingeschreven worden in reeksen die niet volledig zijn. Deze 
ploegen worden toegelaten buiten klassement. 
 
 

FACULTATIEF VETERANEN 35+  (8 tegen 8)  
 
VETERANEN 35+  (8 tegen 8) 
Het organisatiecomité bepaalt het aantal reeksen volgens het aantal inschrijvingen. 
Verplicht te spelen op vrijdagavond.  
Spelers dienen op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 35 jaar bereikt te hebben. 
Mogen aangevuld worden met max. twee spelers (ingeschreven op het wedstrijdblad) die de dag van de wedstrijd de 
leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. 
 
 
 
 

 



DEEL 5 Competitie voor jeugdploegen 
 
Alle jeugdreeksen zullen worden opgemaakt in reeksen van 8.  
 
Het vroegste aanvangsuur voor alle gewestelijk jeugdcompetities wordt bepaald om 09u00 :  
Zaterdagwedstrijden : aanvang tussen 09u00 en 17u00 
Zondagwedstrijden : aanvang tussen 09u00 en 11u30 
Uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk mits onderling akkoord tussen beide clubs via E-Kickoff. 
 
Van bovenstaande kan worden afgeweken wat de wedstrijden U21/U19 betreft. De clubs zullen hierbij via de 
inschrijvingsmodule E-Kickoff de mogelijkheid hebben om tevens wedstrijden af te werken op vrijdagavond, aanvang 
tussen 18u30 en 20u30. 
Indien de wedstrijd op vrijdagavond is gepland, heeft de uitploeg de mogelijkheid uiterlijk tot en met 15 augustus om 
de wedstrijd van ambtswege te laten verplaatsen naar zaterdag en dit via een aanvraag per e-mail aan het competitions 
department Voetbal Vlaanderen – competities@voetbalvlaanderen.be  
 
 

DEEL 6 Futsal 
 

 

PROVINCIALE FUTSALCOMPETITIE 
 
Over alle niet-voorziene gevallen beslist het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 
 
1e Provinciaal : 
Eén reeks van maximaal 16 ploegen.    
Klimmen: 
Eén of meer klimmers naar hogere afdelingen, in de eerste plaats de winnaar van het kampioenschap indien hij 
voldoet aan de licentievoorwaarden voor nationaal spelende clubs. Is dit niet het geval dan wordt zijn plaats 
ingenomen door de eerstvolgende  club die voldoet aan de licentievoorwaarden voor nationaal spelende clubs. En zo 
verder tot de eventuele beschikbare plaatsen in nationale zijn ingenomen. 
Dalen: 
Twee dalers. Deze kunnen geen licentie verkrijgen voor de nationale afdelingen. 
Bijkomende daler bij iedere Oost-Vlaamse daler uit hogere afdelingen. Een nationaal spelende club welke zijn 
licentie verliest wordt beschouwd als daler.  
Indien een Oost-Vlaamse daler of een andere club in eerste provinciale evenwel zijn activiteiten stopzet behoudt de 
overeenstemmende bijkomende daler zijn plaats in 1ste provinciale. 
 
2e Provinciaal : 
Klimmen: 
2 reeksen van maximaal 16 ploegen. 
De kampioen van elke reeks klimt verplicht naar 1e provinciaal. 
Bijkomende stijgers worden, indien nodig, aangeduid over de reeksen heen volgens het principe van “Vrijkomende 
plaatsen in de provinciale afdelingen”. 
Dalen: 
Twee dalers per reeks.  
Bijkomende  daler(s) worden indien nodig aangeduid over de 2 reeksen heen volgens het principe vervat in het 
reglement “Vrijkomende plaatsen in de provinciale afdelingen”.  
Indien een daler uit 1e provinciale evenwel zijn activiteiten stopzet behoudt een eventuele bijkomende daler zijn 
plaats in 2e provinciale.  
 
3e Provinciaal : 
Reeksen van maximaal 16 ploegen. 
De kampioen van elke reeks klimt verplicht naar 2e provinciaal. 
Bijkomende stijger(s) worden aangeduid over de reeksen heen volgens het principe van “Vrijkomende plaatsen in de 
provinciale afdelingen”. 
 
Dagen en aanvangsuren der wedstrijden: 
1e provinciale: verplicht op maandag- of vrijdagavond ten vroegste aanvangsuur 20 uur,  laatste aanvangsuur 22 
uur. 
 
2e provinciale: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag en zondag, ten vroegste aanvangsuur 19 uur, 
ten laatste aanvangsuur 22 uur. 
 
3e provinciale: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag en zondag, ten vroegste aanvangsuur 19 uur, 
ten laatste aanvangsuur 22 uur. 
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FUTSAL: RECREA SD MANNEN 
 
 

FUTSAL: RECREA SD VROUWEN 
 
 
 
 

DEEL 7 Algemeenheden 
 

Uitstellen 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 
 
Uitgestelde wedstrijden (algemeen of ter plaatse afgelaste) van kampioenschapswedstrijden zonder stijgen en dalen 
(Recrea Mannen, Recrea Vrouwen, Recrea Veteranen, reserve-elftallen en jeugd)  worden niet terug geprogrammeerd 
door het Competitions Department. 
Dit kan steeds in onderling overleg tussen de clubs tot en met 14 mei 2023.  
 
 

Deelnemers beker van België 2023-2024 (mannen competitief) 
 

De provinciale deelnemers aan de beker van België voor het volgende seizoen worden aangeduid volgens de 
modaliteiten van de provinciale bekercompetitie 2022-2023. 
 

https://www.voetbalvlaanderen.be/competitie/afgelastingen

