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Beste G.C., 

 

De afgelopen weken werden verschillende wedstrijden door de thuisclub afgelast ingevolge 

slechte weersomstandigheden, terwijl het een heel weekend stralend weer was. 

Dit is absoluut de bedoeling niet.  

 

Hieronder kan U een samenvatting vinden van de richtlijnen voor afgelasting ingevolge 

slechte weersomstandigheden, verplaatsen van wedstrijden, forfait en uitstel wegens Corona. 

 

- Afgelasting ingevolge slechte weersomstandigheden (Artikel B7.18):  

Van de mogelijkheid om via e-kickoff een wedstrijd uit te stellen, kan ALLEEN gebruik 

gemaakt worden indien het terrein door omstandigheden (slecht weer) onbespeelbaar is.  

Dit ten vroegste 48 uren op voorhand en ten laatste drie uren voor de aftrap. 

Dus ook niet bij een (mogelijk) “uitstel wegens Corona”. (zie verder) 

Het Provinciaal Organisatiecomité Antwerpen zal een forfait toepassen indien ze van oordeel 

is dat er effectief misbruik werd gemaakt van deze maatregel. 

 

- Wedstrijdwijziging (Artikel B7.14): 

Indien men te weinig spelers beschikbaar heeft voor een bepaalde wedstrijd, kan men via e-

kickoff in onderling overleg met de tegenstrever de wedstrijd verplaatsen naar een andere 

datum.  

Voor de reeksen zonder scheidsrechter aanvaarden we dit ook nog op vrijdag. 

Voor de wedstrijden met aangeduide scheidsrechter in de reeksen “niet-stijgen en dalen“ 

aanvaarden we dit ook nog op vrijdag tot 17:00u. 

Opgelet: Wedstrijden in de reeksen met “stijgen & dalen” mogen/kunnen niet naar een latere 

datum verplaatst worden. 

 

- Forfait (Artikel B7.29): 

Indien men te weinig spelers heeft voor een bepaalde wedstrijd en het is ook te laat om een 

wedstrijdwijziging aan te vragen, moet men forfait geven.  

Een club kan via het toepasselijke digitale platform (E-kickoff) een forfait betekenen ten 

laatste vier uren voor de aftrap. De betrokken partijen worden hiervan automatisch op de 

hoogte gesteld. 

 

- Uitstel wegens Corona:  

In bijlage kan U het coronaprotocol terugvinden. 

Procedure na vrijdag 17u00 → Men geeft forfait via E-kickoff (zie vorig puntje) zodat zowel 

de tegenpartij als de (assistent-) scheidsrechters op de hoogte zijn dat de wedstrijd niet zal 

plaatsvinden. 

Onmiddellijk stuurt U een mail naar pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be met de 

melding dat het over een uitstel wegens corona gaat. Indien mogelijk ook ineens de nodige 

attesten in bijlage meesturen (positief resultaat en/of quarantaineattesten). 

 

Met sportieve groeten 

Provinciaal secretariaat Antwerpen 
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