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KONINKLIJKE ALGEMENE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS & 
FEDERATIE DANS EN SPORT 

 

K.A.V.V.V. & FEDES - PETANQUE ANTWERPEN 
REGLEMENT 

 
Alle officiële wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels van het 

K.A.V.V.V. & FEDES Petanquereglement. De petanque-afdeling 

heeft een liefhebbersstatuut. 

 
Art. 1. - Enkel de speler/speelster (*) die in het bezit is van een reglementaire 

aansluitingskaart, afgeleverd door de K.A.V.V.V. & FEDES, wordt beschouwd als 

werkend lid en mag aan alle manifestaties van de vereniging deelnemen. 

Deze aansluitingskaart wordt telkens voor de aanvang van het seizoen geldig 

gemaakt door de afdelingssecretaris. Ook de nieuwe spelers die tijdens het 

seizoen worden ingeschreven, worden enkel als werkend lid beschouwd vanaf het 

ogenblik dat hun aansluitingskaart door het secretariaat van de afdeling geldig 

werd gemaakt. 

 
Art. 2. - De wedstrijden worden gespeeld: 

a) drie tegen drie (tripletten) waarbij iedere speler over 2 ballen beschikt. 

b) twee tegen twee (doubletten) waarbij iedere speler over 3 ballen 

beschikt. 

c) tegen één (individueel), waarbij iedere speler over 3 ballen beschikt. 

 
Art. 3. - De wedstrijden worden gespeeld naar dertien (13) punten. Uitzondering 

hierop vormen de finales van sommige tornooien en kampioenschappen die naar 

vijftien (15) punten gespeeld worden (zie desbetreffende reglementen). Diegene 

die het eerst 13 respectievelijk 15 punten behaalt, wint de wedstrijd. 

 

HET TERREIN 

Art. 4. - Het terrein is een rechthoekig stuk grond van 12 m lang en 2 m breed, 

afgebakend door een tegen de grond gespannen koord. Eventueel bestaande 

kleinere terreinen kunnen, na akkoord van het afdelingsbestuur, aanvaard 

worden. De afbakening moet zich op minstens 10 cm van iedere hindernis 

bevinden. De ballen mogen de afbakening raken maar niet overschrijden. 

 
(*) de term: speler/speelster zal verder in deze spelregels steeds aangeduid worden als 

speler. 
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Art. 5. - Gedurende de wedstrijd mag het terrein niet gewijzigd worden door te 

gieten, te rijven, oneffenheden plat te trappen of hindernissen zoals bijv. 

steentjes te verwijderen. Enkel de laatst gemaakte put mag door, de aan de 

worp zijnde speler dichtgemaakt worden. 

 
Art. 6. - De speler die aan de worp is, mag maximaal driemaal van uit zijn 

werpcirkel stappen om de toestand van het terrein en de ligging van de ballen 

van nabij te bekijken. 

 
Art. 7. - Alle vreemde voorwerpen die tijdens een wedstrijd op het terrein 

terechtkomen, dienen dadelijk verwijderd te worden. 

 

DE WERPCIRKEL 
Art. 8. - Om de partij (1 set) te beginnen wordt er geloot. De winnende ploeg 

heeft de keuze: trekt de werpcirkel die een afmeting van 35 cm tot 50 cm 

diameter heeft of gebruikt de officiële ring (indien aanwezig). De rand van deze 

cirkel moet de kortste zijde van het terrein raken. Hiervan mag alleen afgeweken 

worden indien een speler zou gehinderd worden door een zich achter deze zijde 

bevindende hindernis (bijv. een muur bij binnenpleinen). 

Om deze te kunnen mijden mag de werpcirkel zodanig verlegd worden dat het 

middelpunt ervan zich max. 75 cm van de kortste zijde bevindt. 

 
Art. 9. - De ploeg die punt(en) maakte, begint het volgende spel aan het andere 

uiteinde van de baan. Zij kiest ook de ligging van de werpcirkel. Zelfs wanneer 

het vorige spel ongeldig was, wordt toch aan de andere zijde van de baan 

begonnen door dezelfde ploeg. 

 
Art. 10 - Tijdens de worp moet de speler de beide voeten op de grond houden, 

binnen de ruimte van de werpcirkel. Hij mag deze cirkel pas verlaten van zodra 

de bal de grond heeft geraakt. 

 

HET MIKBALLETJE 

Art. 11 - Het mikballetje is van hout of uit de reglementaire kunststof en heeft 

een diameter van min. 25 mm en max. 35 mm. Het mag tijdens de wedstrijd niet 

door een ander vervangen worden. Het zwarte Obut-mikballetje met 

magnetische verf mag gebruikt worden in competitie. 

 
Art. 12. - Indien het mikballetje aan stukken vliegt, telt het grootste stuk voor de 

meting van het punt. Na deze meting wordt het vervangen door een ander. 
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HET WERPEN VAN HET MIKBALLETJE 

Art. 13. - Het mikballetje wordt geworpen in een zone tussen 6 m en 10 m, vanaf 

de werpcirkel en op een afstand van min. 50 cm van de achterzijde van het 

terrein. Wanneer men er na drie pogingen niet in geslaagd is het mikballetje in 

de reglementaire zone te werpen, is het de beurt aan de tegenstrever om 

eveneens drie pogingen te doen, eventueel zelfs vanuit een door hem nieuwe 

gekozen werpcirkel. Slaagt hij ook niet dan komt weer de andere ploeg aan de 

beurt onder dezelfde voorwaarden en zo verder tot het mikballetje zich op de 

goede plaats bevindt. Het is echter de ploeg die de eerste pogingen ondernam 

die de eerste bal moet spelen. 

 
Art. 14. - Wanneer het geworpen mikballetje tegengehouden wordt door een 

speler, een toeschouwer, een dier of eender welk bewegend voorwerp, dan is de 

worp niet geldig en moet hernomen worden. Deze worp telt echter niet als een 

van de drie pogingen waarop een ploeg of speler recht heeft. 

 
Art. 15. - Indien het mikballetje zich verplaatst ten gevolge van een rechtstreeks 

geworpen of aangespeelde bal en daarbij tegengehouden wordt door: 

a) een toeschouwer, een dier of eender welk aan het spel vreemd 

voorwerp, dan behoudt het zijn nieuwe plaats, 

b) een speler, dan heeft diens tegenstrever de keuze tussen: 

- het mikballetje op de nieuwe plaats te laten. 

- het mikballetje terug te leggen op zijn oorspronkelijke plaats. 

indien deze plaats gemarkeerd is. 

- het mikballetje nietig of ongeldig te verklaren. 

 
ONGELDIG MIKBALLETJE 
Art. 16. - Het mikballetje is of wordt ongeldig als het: 

a) buiten het terrein terechtkomt. 

b) verborgen wordt door een hindernis (andere dan een bal) en vanuit de 

cirkel op normale wijze niet meer zichtbaar is. 

c) meer dan 30 m van de werpcirkel terechtkomt (vrij spel). 

d) terugrolt tot minder dan 3 m van de werpcirkel. 

e) in een plas drijft. 

 
Als het mikballetje tijdens een speelbeurt ongeldig geworden is, kunnen zich 

volgende gevallen voordoen: 

a) ofwel blijven er ballen te spelen door iedere ploeg: dan is de speelbeurt 

ongeldig en dient herbegonnen te worden. 
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b) ofwel blijven er enkel ballen te spelen door één der ploegen: dan 

tekent deze ploeg zoveel punten aan als het aantal niet gespeelde ballen 

waarover zij nog beschikt. 

c) ofwel beschikken beide ploegen over geen ballen meer: dan wordt deze 

speel- beurt nietig. 

 

BEWOGEN MIKBALLETJE 

Art. 17. - Indien het tot stilstand gekomen mikballetje zich verplaatst ten 

gevolge van eender welke oorzaak die niets met het contact van ballen van de 

aan de gang zijnde partij te maken heeft, zal het op zijn oorspronkelijke plaats 

teruggelegd worden. Het is dus wel in het belang van de spelers de ligging van 

het mikballetje en de ballen te merken. 

 

DE BALLEN 

Art. 18. - De spelers gebruiken metalen ballen met een diameter van min. 7 cm 

en max. 8 cm. Het maximum toegelaten gewicht is 800 gram. Het 

minimumgewicht is 650 gram. 

 
Art. 19. - Men mag tijdens een partij niet van ballen veranderen. Wanneer een 

bal aan stukken vliegt, telt het grootste stuk voor de meting van het punt. 

Nadien mag een nieuwe bal in het spel gebracht worden. 

 
HET WERPEN VAN DE BALLEN 
Art. 20. - Wanneer een speler aan de worp is, moet er stilte heersen onder de 

spelers en de toeschouwers. Bovendien mag men door bewegingen, gebaren of de 

plaats van opstellen (positie) de spelers niet hinderen. 

Alleen zijn ploegmaten mogen zich op het terrein bevinden om aanwijzingen te 

geven. Technische aanwijzingen van toeschouwers (clubleden inbegrepen) zijn 

niet toegelaten. 

 
Art. 21 - Een speler die bij vergissing een worp doet met een bal van een 

tegenstrever, heeft toch een geldige worp gedaan. Hij moet echter zijn eigen bal 

op de plaats leggen van de verkeerde. Indien dit een tweede keer gebeurt, wordt 

de worp ongeldig verklaard en de verplaatste ballen worden op hun 

oorspronkelijke plaats teruggelegd. 

 
Art. 22. - De eerste bal wordt geworpen door een speler van de ploeg die de 

loting won en de werpcirkel heeft gekozen. Indien deze eerste worp ongeldig is, 

komt de tegenstrever aan de beurt en vervolgens gaat het beurtelings tot er een 
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geldige bal geworpen is. De speler die het eerst een geldige bal heeft geworpen, 

heeft het punt. De tegenstrever werpt zolang tot hij dichter bij het mikballetje 

gekomen is of, zoals het uitzonderlijk kan voorkomen, tot hij het punt evenaart 

(gelijk komt te liggen). In dit geval gaat men verder zoals beschreven in Artikel 

24. 

 

Art. 23. - Geen van beide ploegen maakt een punt als: 

a) de bal van iedere ploeg kleeft aan het mikballetje. 

b) de dichtst liggende ballen, zowel van de ene als van de andere partij, 

na nauwkeurige meting, op gelijke afstand liggen van het mikballetje. 

c) alle ballen buiten het terrein terechtgekomen zijn. 

In al deze gevallen zal de speler die als laatste een bal wierp, opnieuw aan de 

worp komen, nadien zijn tegenstrever en verder beurtelings tot dat het punt kan 

toegekend worden. 

 

Art. 24. - Tussen elke spelfase mag niet meer dan 2 minuten verlopen. 

 

HET STUITEN VAN DE BALLEN 
Art. 25. - Wanneer een geworpen bal onvrijwillig gestuit wordt in zijn loop: 

a) door een tegenstrever, toeschouwer, een dier, een speler van een 

naburige partij of een vreemd voorwerp (bijv. een bal uit een andere 

partij) dan moet de poging hernomen worden. 

b) door een partner: de bal wordt ongeldig. 

c) indien een geworpen bal vrijwillig en ter kwader trouw wordt 

tegengehouden wordt de dader uitgesloten en de spelfase volledig 

hernomen. 

Art. 25 bis. - Indien een stilliggende bal zich verplaatst door het contact met een 

gespeelde bal en dan in zijn loop gestuit wordt: 

a) door een toeschouwer, een dier, een speler van een naburige partij of 

een vreemd voorwerp (bijv. een bal uit een andere partij) behoudt hij de 

plaats waar hij tot stilstand kwam. 

b) door een speler: dan heeft de tegenstrever de keuze hem te laten liggen 

waar hij terecht kwam of ongeldig te verklaren. 

 

ONGELDIGE BALLEN 
Art. 26. - Een bal wordt als ongeldig beschouwd en onmiddellijk uit het spel 

verwijderd als hij: 

a) op onregelmatige wijze geworpen wordt. 

b) buiten de terreinkoorden terechtkomt. 

c) gebeurlijk terugrolt in de werpcirkel. 
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VERPLAATSTE BALLEN 

Art. 27. - Indien een bal van plaats verandert ten gevolge van een oorzaak die 

niets met het contact van andere ballen die in het spel betrokken of het 

mikballetje te maken heeft, zal hij op zijn oorspronkelijke plaats teruggelegd 

worden. Het is dus wel in het belang van de spelers de ligging van de ballen te 

merken. 

 

TOEKENNEN VAN HET PUNT 

Art. 28. - Het punt wordt toegekend aan de ploeg waarvan de bal(len) het dichtst 

bij het mikballetje lig(gen)(t). 

Geen van beide ploegen scoort een punt als: 

a) de bal van de ene ploeg zowel als een bal van de andere kleeft aan het 

mikballetje. 

b) de twee ballen even ver verwijderd zijn van het mikballetje. 

c) de twee ballen ongeldig zijn. 

 
Art. 29. - Om de meting mogelijk te maken is het toegelaten een of meerdere 

ballen tijdelijk te verwijderen. Men dient ze nadien op dezelfde plaats terug te 

leggen. 

 
Art. 30. - De meting wordt gedaan door de speler die het laatst geworpen heeft 

of door één van zijn partners. Nadien hebben de tegenstrevers het recht om 

tegen te meten. Indien men niet tot een akkoord komt, mag iedereen, die niet 

aan het spel deelneemt, als scheidsrechter fungeren mits toestemming van beide 

ploegen. De uitspraak van deze derde is beslissend en onherroepelijk. 

 
Art. 31. - Wanneer een speler bij de meting van een precaire balplaatsing ten 

opzichte van het mikballetje de toestand van de ballen of het mikballetje 

wijzigt, gaat het punt onherroepelijk naar de tegenstrever. 

 
Art. 32. - Op het einde van een speelbeurt mogen de spelers noch het 

mikballetje noch de ballen uit het spel verwijderen vooraleer er een definitief 

akkoord bestaat over het aantal gescoorde punten. Gebeurt dit toch, dan krijgt 

de tegenpartij van de speler die zich hieraan schuldig maakte, gelijk in haar 

betwisting. 

 
Art. 33. - De ploeg die terug aan worp komt na de schatting of meting van een 

punt erkent hierdoor dat het punt naar de tegenpartij ging. Bijgevolg dient 
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iedere terechtwijzing of betwisting vooraf geregeld te worden. Wanneer men 

wacht tot alle ballen geworpen zijn, is de terechtwijzing ongeldig. 

 
COMPETITIE (INTERCLUB) 

Art. 34. - Jaarlijks organiseert de K.A.V.V.V. & FEDES verschillende 

interclubkampioen- schappen (competities) tussen de aangesloten clubs, de 

winter- en zomercompetitie, de DUO- en TURBO-competitie en de 55+-

competities. De formules ervan zullen afhankelijk zijn van het aantal 

ingeschrevenen. Elke aangesloten club mag deelnemen met meerdere teams 

(nummer 1, 2, 3, 4, enz.). Bij de triplettencompetitie dalen de laatste twee van 

de hoogste afdeling naar de tweede afdeling en worden vervangen door de eerste 

twee van de tweede afdeling. Hetzelfde geldt voor de andere afdelingen. 

Weliswaar kan het bestuur, bij noodzaak, dit wijzigen. 

 
DE PLOEGEN 
Art. 35. – De Triplettencompetitie wordt gespeeld met ploegen bestaande uit 3 

spelers. Er is één vervanging toegestaan in alle triplettencompetities, mits naam 

en licentienummer op het blad staan. Deze reservespeler mag 2 of 3 sets spelen. 

De oorspronkelijke speler mag niet terugkeren in de wedstrijd. Deze 

reservespeler mag gedurende de ganse competitie reserve staan in de reeks, 

waar hij/zij gespeeld heeft, maar mag niet meer invallen in een andere reeks. Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen 55+ namiddag en avond. Iemand die 

reserve staat in de 55+ mag uiteraard gewoon spelen in de avondcompetitie en 

vice versa. 

 
Tijdens de competitiewedstrijden mag een effectieve speler uit een lagere ploeg 

slechts éénmaal in de heenronde en éénmaal in de terugronde invallen bij een 

hogere (dus lager genummerde) ploeg van dezelfde club, ook al spelen beide 

ploegen in dezelfde afdeling. 

 
In de terugronde mogen enkel de spelers worden opgesteld die voor de aanvang 

van die terugronde aangesloten waren. Niet-effectieve spelers kunnen altijd als 

reservespelers opgesteld worden. Zij mogen echter niet meer dan éénmaal per 

spelweek uitkomen. 

 
Effectieve spelers van een hogere afdeling mogen nooit invallen in een lagere 

afdeling of in een hoger genummerde ploeg. 
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AFWEZIGE OF ONVOLLEDIGE PLOEGEN 

Art. 36. - Wanneer een ploeg zonder verwittiging een kwartier na het 

vastgestelde aanvangsuur niet is komen opdagen, verliest zij de eerste set met 

13 - 0. Indien een ploeg na een halfuur nog niet aanwezig is, verliest zij de 

wedstrijd met 13 - 0 en 13 - 0. 

De tripletten mogen vooraf het aanvangsuur van de wedstrijd verplaatsen en 

zelfs de datum wijzigen, voor zover dit gemeld wordt en voor zover er 

toestemming is van het K.A.V.V.V. & FEDES.-secretariaat. Vanzelfsprekend is er 

bij de voorafgaande waarschuwing over verplaatsing van uur of datum geen 

sprake van sancties. 

Onvolledige ploegen mogen de wedstrijd beginnen zonder te wachten op hun 

partner. Zij spelen met 2 ballen. Van zodra de derde man verschijnt, mag hij de 

ploeg vervolledigen nadat de 1ste wedstrijd volledig beëindigd is. 

 

KAPITEINS 

Art. 37. - De ploegkapiteins houden de lottrekking om de beginnende ploeg aan 

te duiden en leiden hun team tijdens de match. Zij vullen het wedstrijdblad in. 

Zij vermelden naam, voornaam en lidnummer van de spelers te beginnen met 

deze van de kapitein. Zij vermelden de eindscore van de match en plaatsen hun 

handtekening. Zij regelen onderlinge geschillen. Indien zij niet tot een 

overeenstemming komen, wordt het betwiste geval op het wedstrijdblad 

vermeld, waarna het geschil zal beslecht worden door het afdelingsbestuur. De 

kapitein van de thuisploeg verzendt het wedstrijdblad onmiddellijk na de 

wedstrijd naar de afdelingsverantwoordelijke van desbetreffende competitie 

(avond-, duo-, turbo-, 55+, … zie kalender). 

 

ZOMERCOMPETITIE 
Art. 38. - De zomercompetitie wordt normaal buiten gespeeld. Uitzondering kan 

gemaakt worden bij slechte weersomstandigheden en na wederzijds akkoord, 

indien de thuisploeg over overdekte terreinen beschikt. 

De bezoekende ploeg heeft echter de voorkeur om de keuze te maken. 

 
'Najaar': Bij eventuele betwisting, naargelang de weersomstandigheden, krijgt de 

bezoekende ploeg te bepalen 'binnen' of 'buiten' te spelen. 

 

WEDSTRIJDEN EN KALENDER 
Art. 39. - De winter- en zomercompetitie wordt gespeeld naar 13 punten en 2 

gewonnen sets. 
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De senioren in de namiddagcompetitie spelen 3 sets. Om de eerste set te 

beginnen wordt er geloot; hij die de 'toss' wint begint. De tweede set wordt 

begonnen door de ploeg die bij het begin van het spel de loting (toss) verloor. De 

derde set wordt dan terug hernomen door de ploeg die de toss won. 

 

Art. 40. - De competitiekalender moet verplicht worden gevolgd. Wedstrijden 

kunnen in uitzonderlijke omstandigheden en na akkoord met de kapiteins, 

uitgesteld of verplaatst worden: 

a) te spelen binnen de 10 dagen na de in de kalender vermelde datum. 

b) Datum van de wedstrijd wordt bepaald door de club die uitstel 

aanvaardde. 

c) Uitgestelde/verplaatste wedstrijden moeten gespeeld worden vóór de 

3de laatste wedstrijd van de competitie. 

d) bij speciale gevallen beslist het Afdelingsbestuur de wedstrijddatum. 

e) Bij uitgestelde/verplaatste wedstrijden dient men zo spoedig mogelijk de 

uitslag per mail, SMS of telefonisch door te geven aan de 

afdelingsverantwoordelijke van desbetreffende competitie (avond- duo-, 

turbo-, 55+, …, zie kalender) 

 

Altijd schriftelijk of per mail aan de afdelingsverantwoordelijke van 

desbetreffende competitie (avond- duo-, turbo-, 55+, …, zie kalender) 

 

f) de thuisploeg meldt zonder vertraging, bij voorkeur met een 

wedstrijdformulier, het uitstel en welke club het vroeg. 

g) Het volledig ingevuld officiële wedstrijdformulier binnen de 14 dagen, 

na de in de kalender vermelde datum bezorgen. 

 

Art. 41. - Slechts in geval van heirkracht en in zeer speciale omstandigheden, kan 

in onderling akkoord, een wedstrijd worden afgebroken en op een latere datum 

worden verder gespeeld. 

De gestopte wedstrijd wordt hervat bij de stand die bereikt werd bij de 

onderbreking. In zulk geval wordt op beide data een wedstrijdblad nagezonden. 

De reden van de onderbreking moet op het eerste wedstrijdblad door de kapitein 

van de thuisploeg worden vermeld en voor akkoord door de tegenstrever 

getekend. 

 

Art. 42 - De ploeg die één wedstrijd wint, hetzij met 2 - 0 of met 2 - 1, krijgt in 

het klassement één (1) matchpunt. 

 

Art. 43. - In de rangschikkingstabel worden de ploegen bij gelijkheid van punten 

gescheiden door het aantal overwinningen en vervolgens door het gemiddelde te 
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nemen van de setpunten, d.i. de deling van het aantal gewonnen sets door het 

aantal verloren sets. Indien ook dit gelijk is, moet een testmatch gespeeld 

worden als het gaat om de eerste plaats of als het gaat om een plaats die 

betrekking heeft op stijgen of dalen. 

 

Art. 44 - Een nieuwe club zonder stamnummer (een bestaande club kan haar 

naam wijzigen) start in de laagste afdeling, tenzij door hen gewenst in een 

hogere afdeling, maar dit na onderzoek en goedkeuring van het afdelingsbestuur. 

 

KAMPIOENSCHAPPEN 

Art. 45. - Ieder jaar kunnen meerdere kampioenschappen (verschillende 

disciplines) georganiseerd worden. Hiertoe werden afzonderlijke reglementen 

opgesteld, zie bladzijde 12. Clubs die de organisatie van zulk kampioenschap op 

zich wensen te nemen worden verzocht vooraf een datum aan het K.A.V.V.V. & 

FEDES.- secretariaat op te geven. Kampioenschappen worden tijdens de 

zomerperiode buiten en tijdens de winterperiode binnen gespeeld. 

De zomerperiode loopt van 1 mei tot 31 september. De winterperiode loopt van 1 

oktober tot 31 april. Uitzonderlijk kan er tijdens de zomerperiode binnen worden 

gespeeld bij slechte weersomstandigheden en na overleg met de 

afgevaardigde(n) van het afdelingsbestuur. 

 

TORNOOIEN 
Art. 46. - Clubs die een tornooi wensen te organiseren moeten hiervoor eveneens 

een toelating vragen aan het afdelingsbestuur. Ze zijn voorbehouden aan de 

aangesloten leden, deel uitmakend van een club, actief in de K.A.V.V.V. & 

FEDES- petanque-afdeling. De clubs laten nadien een uitslag geworden aan de 

K.A.V.V.V. & FEDES. 

 
Uitslagkaarten: Foutief ingevulde uitslagkaarten, door beide kapiteins 

ondertekend, worden toch geldig verklaard (de ingevulde uitslag blijft 

behouden). 

 

BEKERWEDSTRIJDEN 

Art. 47. - De K.A.V.V.V. & FEDES.-petanque-afdeling kan, indien gewenst, 

bekerwedstrijden organiseren en dit afzonderlijk melden aan de aangesloten 

clubs. Deze wedstrijden worden normaal buiten gespeeld. 

 

FORFAITS 
Art. 48. - Forfait wordt uitgesproken indien een ploeg: 

a) niet komt opdagen zonder voorafgaande verwittiging en betaalt een 
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boete van 10€ aan de club van de tegenstander en 10€ aan het 

K.A.V.V.V. & FEDES 

b) vrijwillig het terrein verlaat vóór het einde van de match. 

c) een niet-aangesloten lid opstelt. 

 
Een forfait wordt niet uitgesproken of kan herroepen worden wanneer heirkracht 

kan bewezen worden. 

Art. 49. - Algemeen forfait. 

a) In geval van algemeen forfait van een ploeg gedurende de heenronde zal 

het klassement herzien worden alsof de forfait gevende ploeg geen 

enkele wedstrijd zou beslecht hebben. 

b) In geval van algemeen forfait van een ploeg gedurende de terugronde, 

zullen de uitslagen van de gespeelde wedstrijden behouden blijven en de 

nog te spelen matchen met 2 - 0 (FF) ten voordele van de tegenstrevers, 

in het klassement verwerkt worden. 

 

OVERGANGEN (TRANSFERS) 
Art. 50. - Men kan slechts van club veranderen tijdens de daarvoor voorziene 

overgangsperiode die loopt van 1 november tot 30 november. De definitieve 

overgang kan echter maar gebeuren nadat de voorzitter van de nieuwe club het 

transferformulier heeft ondertekend en het formulier tijdig op het secretariaat 

te boomgaardstraat 22/16,2600 Berchem aankomt. Eventuele betwistingen 

worden door het afdelingsbestuur beslecht. 

 

Art. 50 bis. - Iedere speler die gedurende 1 volledig kalenderjaar niet 

geregistreerd is geweest bij het K.A.V.V.V. & FEDES.-secretariaat, wordt 

automatisch niet meer aangesloten beschouwd en kan na die periode aansluiten 

bij een club naar keuze. 

 

Art 50 bis II. – Men kan op eender welk moment van club veranderen door 

gebruik te maken van het formulier ‘bijzondere transferaanvraag’. Deze 

aanvraag kan enkel gebruikt worden indien de speler een grondige reden heeft 

om van club te veranderen (zoals een verhuis van de club of speler, inactiviteit 

van een club, … ). Deze reden zal gecontroleerd worden door het secretariaat 

van K.A.V.V.V. & FEDES en de aanvraag tot transfer zal al dan niet goedgekeurd 

worden.   

 

ONTSLAG 

Art. 51. - Het ontslag van een speler moet door de ontslag gevende club 

onmiddellijk aan de afdelingssecretaris gemeld worden. Bij nalatigheid kan de 
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betreffende speler het afdelingsbestuur inschakelen door middel van 

kennisgeving op het afdelingssecretariaat. Bij specifieke, niet voorziene gevallen 

zal het afdelingsbestuur beslissen. 

 

BESTUURLIJKE BESLISSING 

Art. 52. - Het bestuur kan te allen tijde en in alle omstandigheden ingrijpen in de 

verschillende competities en/of kampioenschappen om de goede afloop ervan te 

kunnen waarborgen. 
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REGLEMENT VOOR KAMPIOENSCHAPPEN 

K.A.V.V.V. & FEDES.-PETANQUE 

ANTWERPEN 

I. - ORGANISATIE 

1. Clubs die een kampioenschap wensen te organiseren, doen hiervoor een 

aanvraag bij het afdelingsbestuur. Deze aanvragen met vermelding van 

datum, dienen zo vroeg mogelijk in het speelseizoen te geschieden. 

 
2. Kampioenschappen mogen het ganse jaar worden georganiseerd. 

 
3. Er zal gestreefd worden om de kampioenschappen zoveel mogelijk te 

spreiden. 

 
4. Elk jaar zullen de volgende kampioenschappen ingericht worden: 

individueel dames, individueel heren, dubbel gemengd en dames 

tripletten, Interclub K.A.V.V.V. & FEDES. 

 
5. Volgende kampioenschappen mogen ook georganiseerd worden: dubbel 

dames, dubbel heren en heren tripletten. 

 
6. Alle kampioenschappen worden in één (1) dag gespeeld. 

 
7. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de K.A.V.V.V. & FEDES.-

reglementen. Wijzigingen kunnen toegestaan worden door het 

afdelingsbestuur op voorwaarde dat deze wijzigingen vooraf 

aangevraagd worden. 

 
8. Alle wedstrijden worden gespeeld naar 13 punten, behalve de finale die 

naar 15 punten gespeeld wordt. 

 
9. Voor organisatoren is het wenselijk om het aantal deelnemende ploegen 

(of spelers) steeds op een even aantal te brengen (d.i. steeds een 

reserveploeg of speler te kunnen inzetten). Indien onmogelijk en dus met 

onpaar aantal ploegen, zal met een 'bye' gespeeld worden. De 'bye'-ploeg 

wint met 13 - 7. 

 

10. Er mogen geen ploegen opgesteld worden die bestaan uit spelers van 

verschillende clubs met uitzondering van het K.A.V.V.V. & FEDES-
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afdelingsbestuur. De algemene transferregeling geldt hier ook. 

II. - INSCHRIJVINGEN 

1. Ieder lid in het bezit van een geldige inschrijvingskaart van de 

K.A.V.V.V. & FEDES.- afdeling petanque, mag inschrijven. 

2. De dag zelf wordt ingeschreven tot een halfuur voor de aanvang van de 

wedstrijd. Aan deze tijdslimiet zal zeer streng de hand gehouden worden 

om de wedstrijd niet te lang te laten uitlopen. 

3. Er zal aan de deelnemers een klein inschrijvingsgeld worden gevraagd. 

4. Voor de K.A.V.V.V. & FEDES. Interclubbeker moet steeds vooraf en 

schriftelijk ingeschreven worden, ten laatste 14 dagen voordat de 

wedstrijd plaats heeft. 

 

III. - WEDSTRIJDVERLOOP 
1. Schema: 

a) 4 klassementswedstrijden, 

b) Rangschikking selectie van de best geklasseerde. 

De beste 4 uit de selectie spelen tegen elkaar in een halve finale 

en finale. 

 

2. Organisatie en ziftingen: 

a) 1ste ronde: integrale trekking. 

b) 2de ronde: winnaars tegen winnaars, verliezers tegen verliezers. 

c) 3de ronde: met 2 gewonnen matchen tegen 2 gewonnen 

matchen, volgens puntenklassement met 1 gewonnen match 

tegen 1 gewonnen match, volgens puntenklassement, met 0 

gewonnen matchen tegen 0 gewonnen matchen volgens 

puntenklassement 

d) 4de ronde: 3 gewonnen matchen/3 gewonnen volgens 

puntenklassement, 2 gewonnen matchen/2 gewonnen volgens 

puntenklassement, 1 gewonnen matchen/1 gewonnen volgens 

puntenklassement, 0 gewonnen matchen/0 gewonnen volgens 

puntenklassement. 

 

3. In de ziftingen komt men in geen geval tweemaal tegen dezelfde ploeg. 

 
4. Vanaf de eerste ronde kunnen clubgenoten tegen elkaar worden 

getrokken. 

 
5. In geval het aantal winnaars oneven is, zal telkens de beste uit een 
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lagere reeks bijgevoegd worden. 

6. In de kampioenschappen wordt gebruik gemaakt van de daartoe 

verstrekte formulieren. 

7. Voor de rangschikking na de schiftingsronden wordt uitgegaan van de 

volgende criteria: 

a) aantal gewonnen matchen, 

b) grootste puntenverschil over alle ziftingen, 

c) grootst aantal gemaakte punten, 

d) grootste puntenverschil ten gunste in 1 set, 

e) lottrekking, 

f) indien een ploeg forfait geeft zal de tegenstrever een matchpunt 

worden toegekend, evenwel zonder pluspunten. 

 

8. Foutief ingevulde uitslagkaarten, door beide kapiteins ondertekend 

worden toch geldig verklaard (de ingevulde uitslag blijft behouden). 

 

9. Finalereeksen worden gespeeld met directe uitschakeling. 

 
10. In de finalereeksen trekken de deelnemers zelf hun tegenstrevers. 

 
11. Voor het bepalen van de 3e en 4e plaats moet een match worden 

gespeeld tussen de verliezende ploegen van de halve finale. Deze match 

wordt gespeeld naar 13 punten. 

 

12. De afgevaardigde van het afdelingsbestuur moet te allen tijde inzage 

kunnen nemen van de wedstrijdformulieren. 

 

13. Na verloop worden alle wedstrijdformulieren meegegeven aan de 

afgevaardigde van het afdelingsbestuur. 

 

14. De organisatoren sturen een wedstrijdverslag met uitslagen naar de 

afdelingssecretaris van de afdeling Petanque Antwerpen. 

 

15. Bij eventuele geschillen is de afgevaardigde van het afdelingsbestuur 

bevoegd. 

 

16. Door de K.A.V.V.V. & FEDES.-afdeling petanque zullen individuele 

herinneringen voor de eerste drie ter beschikking gesteld worden. 

De clubtrofee zal overhandigd worden op de jaarlijkse kampioenenhulde. 
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BIJKOMENDE REGLEMENTEN 

VOOR HET SPELEN IN VRIJ SPEL 

De K.A.V.V.V. & FEDES.-reglementen blijven van toepassing, behalve: 

1. Voor het begin van het spel wordt geloot tussen de kapiteins. De winnaar mag 

beginnen en kiest zelf de plaats waar gespeeld zal worden (niet op gras.) 

De werpplaats wordt aangeduid met een volledige cirkel. (diameter ca. 50 cm). 

 
2. Als het mikballetje geworpen wordt, moet het zich bevinden op minstens 1 

meter van een vaste hindernis en volledig zichtbaar zijn (als het in de loop van 

het spel dichter bij die hindernis komt te liggen, wordt gewoon verder gespeeld). 

 
3. Een geworpen bal die in zijn loop een vaste hindernis raakt, blijft geldig. 

 
4. De speelafstand ligt om te beginnen tussen 6 m en 10 m. Als het mikballetje 

tijdens het spel door een geworpen bal verplaatst wordt, dan wordt er verder 

gespeeld, behalve als: 

a) het mikballetje niet meer zichtbaar is vanaf de werpplaats, 

b) het mikballetje op een gevaarlijke plaats ligt (dicht bij water, rijbaan, 

deur of ramen), 

c) de afstand van het mikballetje tot de werpcirkel meer dan 30 m is. 

 
5. In de gevallen a, b en c van punt 4 van dit reglement wordt het spel hernomen 

zonder toekenning van punten, als beide partijen nog over ballen beschikken. 

Anders geldt Art. 16 van het K.A.V.V.V. & FEDES.-reglement. 

 
6. Kleine hindernissen (stokjes, steentjes e.a.) mogen niet verwijderd worden 

tijdens het spel. 

 
7. Ballen van een ander spel die zich in het spel bevinden mogen verwijderd 

worden nadat hun plaats op de grond aangeduid werd. 

 
8. Het spel wordt steeds hernomen op de plaats waar het mikballetje zich 

bevond na het vorige spel. 

 
9. Er wordt gespeeld naar 13 punten. De ploegen houden zelf hun score bij. 

Na de wedstrijd meldt de winnaar zich onmiddellijk op het secretariaat. 

 
10. Bij alle betwistingen beslist de hoofdscheidsrechter. 
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DUO-COMPETITIE 
 
De spelregels vastgelegd in het Petanque reglement van de K.A.V.V.V. & FEDES. 

zijn van toepassing, met uitzondering van volgende gewijzigde artikels hier 

aangeduid als Art. nr. XX - DUO 

 

Art. 35 - DUO: Jaarlijks organiseert de K.A.V.V.V. & FEDES. ook een 

winterinterclub- en zomer 55+ competitie voor dubbels. Deze wordt beschouwd 

als een ere-divisie van de normale triplettencompetitie. Naargelang het aantal 

deelnemers wordt er gestart met één of meer reeksen. 

 

DE PLOEGEN 
Art. 36 - DUO: Een ploeg bestaat uit 6 spelers die elk over 3 ballen beschikt. 

Zij worden voor de aanvang van de competitie bekend gemaakt. De te vormen 

dubbels kunnen elke speeldag gewijzigd worden tot bij de aanvang van de 

wedstrijd. Er mogen 2 reservespelers opgesteld worden in de loop van de 

wedstrijd. De oorspronkelijke spelers kunnen niet meer terugkeren in de 

wedstrijd. De reservespelers kunnen de rest van de competitie invallen in de 

ploeg waar ze gestart zijn, maar mogen in geen enkele andere reeks tripletten 

invallen 

 

WEDSTRIJD EN KALENDER 
Art. 40 - DUO: Er wordt gespeeld naar negen sets, gespeeld naar 13 punten 

volgens een vastgesteld schema dat op het uitslagformulier voorzien is. 

De bedoeling is dat elk dubbel van éénzelfde ploeg tegen elk dubbel van de 

tegenstrever uitkomt en dit telkens op een ander terrein. 

 
Art. 43 - DUO: Puntenverdeling. 

Uitslag 9-0; 8-1; 7-2: winnende ploeg behaalt 3 (drie) punten, verliezende ploeg 

0 (nul) punten. Uitslag 6-3: winnende ploeg behaalt 2 (twee) punten, verliezende 

ploeg 0 (nul) punten. Uitslag 5-4: winnende ploeg behaalt 2 (twee) punten, 

verliezende ploeg 1 (één) punt. 

 
Bijkomend Art. 53 - DUO: In de rangschikking wordt eerst rekening gehouden met 

het aantal bekomen punten. Nadien geven het aantal gewonnen en verloren sets 

de doorslag, gevolgd, in laatste instantie, door het verschil tussen de gescoorde 

voor- en tegenpunten. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT PETANQUE ANTWERPEN 

 
I. BESTUUR 
Artikelnummer 

1. Het bestuur is als volgt samengesteld: voorzitter en secretaris, bijgestaan 

door raadsleden. 

2. Het bestuur wordt verkozen door de aanwezige clubs op de Algemene 

Vergadering van de afdeling Petanque Antwerpen. 

3. Het mandaat der bestuursleden loopt over een termijn van vijf jaar voor 

de voorzitter en twee jaar voor de andere leden. 

4. Alle bestuursleden zijn herkiesbaar. Om verkiesbaar te zijn, moeten 

nieuwe kandidaten schriftelijk en ten minste veertien dagen voor de 

Algemene Vergadering hun kandidatuur bij de fungerende 

afdelingsvoorzitter indienen. 

5. Het afdelingsbestuur vergadert zo dikwijls als voor de goede 

samenwerking noodzakelijk is. De samenroeping gebeurt per mail met de 

vermelding van de te bespreken agendapunten. 

6. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij ziekte of afwezigheid 

van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de secretaris. 

7. Het afdelingsbestuur zorgt ervoor dat het doel van de vereniging wordt 

nagestreefd. 

8. Het verslag van de vergadering wordt door de secretaris aan de leden 

bezorgd. Na het openen van elke vergadering wordt het verslag ter 

goedkeuring voorgelegd. 

II. ALGEMENE VERGADERING 
Artikelnummer 

9. De afdeling belegt tweemaal per jaar een vergadering, de 1ste woensdag 

van februari, de Algemene Vergadering en de 3de woensdag van oktober 

de Sportvergadering. De club dient VERPLICHT vertegenwoordigd te zijn 

door minstens één en hoogstens twee bestuursleden. 

10. De datum der Algemene Vergadering wordt 14 dagen vooraf via mail aan 

de clubs meegedeeld. Voorstellen worden door de clubs schriftelijk en 

uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Vergadering ingediend bij de 

secretaris. 

11. Op een algemene vergadering beschikt elke club in regel over één stem. 

12. Beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij 

volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de uitgebrachte pro- en 

contrastemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter 
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beslissend. Aan de clubs wordt nadien een bondig verslag van de 

genomen beslissingen gezonden per mail. 

 

III. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikelnummer 

13. Onderhavig reglement wordt opgesteld ter uitvoering van de 

beschikkingen opgenomen onder hoofdstuk IV.van de statuten van het 

K.A.V.V.V. & FEDES. Het wordt ter stemming voorgelegd aan de 

jaarlijkse Algemene Vergadering. Alvorens van kracht te 

worden, moet het goedgekeurd worden door de Raad van 

Bestuur. 

14. Dit huishoudelijk reglement omvat alle specifieke punten eigen aan het 

Petanque. 

15. Dit reglement van inwendige orde geldt ter aanvulling en verduidelijking 

van de standregels van de v.z.w. en beoogt alleen een vlottere en meer 

efficiënte werking binnen de vereniging. 

16. Voorstellen tot wijziging aan dit reglement moeten minstens één maand 

voor de Algemene Vergadering per mail of brief ingediend worden bij de 

voorzitter. Ze worden besproken door het afdelingsbestuur en na 

goedkeuring worden ze aan de Raad van Bestuur voor akkoord 

onderworpen. 

17. Het bestuur heeft het recht om, in dringende gevallen, na goedkeuring 

van de Raad van Bestuur, wijzigingen aan het huishoudelijk reglement 

aan te brengen. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt deze 

maatregel toegelicht en verantwoord. 

18. In geval van betwisting ten gevolge van een eventuele tegenstrijdigheid 

tussen de statutaire bepalingen en een clausule uit het huidig reglement 

dient principieel de statutaire tekst te primeren. Indien twijfel bestaat 

zal de Raad van Bestuur gevraagd worden verduidelijking te verstrekken. 

 

IV. WERKING 
Artikelnummer 

19. De afdeling werd opgericht door wijlen dhr. Jos Pauwels met goedkeuring 

van de Raad van Bestuur en dit op 8 december 1970 voor onbepaalde 

duur. 

De afdeling Petanque Antwerpen is een onderafdeling van de Koninklijke 

Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs (K.A.V.V.V. & FEDES.). De 

K.A.V.V.V. & FEDES. werd erkend door BLOSO, thans Sport Vlaanderen 

als een 'Landelijke georganiseerde sportvereniging' onder het nr 5.171. 

De afdeling Petanque heeft een liefhebbersstatuut. 
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20. Het bestuur wordt gekozen door en onder de afgevaardigden van de clubs 

op de Algemene Vergadering. Taken en functies worden onderling 

verdeeld. 

21. Er kan een Bijzondere Algemene Vergadering gehouden worden telkens 

het belang van de vereniging zulks vereist. Zelfs met een eenvoudige 

mondelinge oproep van de voorzitter. 

22. Een Bijzondere Algemene Vergadering moet verplicht belegd worden 

indien minstens vijf clubs daarom verzoeken. 

23. Indien met een andere federatie, vereniging, sportdienst, e.a. een 

ontmoeting wordt gepland zal het afdelingsbestuur de K.A.V.V.V. 

& FEDES.- afvaardiging aanduiden. 

24. Het Afdelingsbestuur Petanque Antwerpen is gemachtigd om unaniem te 

beslissen welke clubs en of leden toelating zullen krijgen tot aansluiting. 

 

V. DE CLUBS 
Artikelnummer 

25. De clubs die bij de afdeling Petanque Antwerpen wensen aan te sluiten 

dienen voor het begin van ieder sportjaar een aansluitingsformulier aan 

de afdelingssecretaris te laten geworden, alsook alle documenten door 

het afdelingsbestuur verstrekt of gevraagd. 

26. Voornoemde stukken moeten ondertekend worden door de voorzitter en 

de secretaris van de aansluitende club. 

27. Iedere wijziging in het clubbestuur dient schriftelijk of per mail 

onmiddellijk ter kennis gebracht te worden aan de afdelingssecretaris. 

28. Dit geldt eveneens voor elke adres- of emailwijziging van de 

verantwoordelijke bestuursleden. 

29. Naamsverandering van een club wordt door de voorzitter of de secretaris 

schriftelijk of per mail gemeld aan de afdelingssecretaris. 

30. De clubs ontvangen per kalenderjaar drie facturen die dienen betaald te 

worden binnen 30 dagen na toezending. Clubs die in gebreke blijven 

kunnen uitgesloten worden uit de competitie totdat de factuur is 

vereffend 

 

VI. LEDEN 
Artikelnummer 

31. Enkel de speler, in het bezit van een door de K.A.V.V.V. & FEDES. 

afgeleverde lidkaart, wordt beschouwd als een werkend lid en mag aan 

alle manifestaties van de afdeling Petanque Antwerpen deelnemen. Elke 

jeugdspeler tot -17 jaar mag mits vertoon van licentie mixen om deel te 

nemen aan alle tornooien/competities en kampioenschappen. Bij verlies 
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van licentie zullen er kosten worden aangerekend worden voor een 

nieuwe licentiekaart. Enkel bij diefstal en voorlegging van bewijs van 

politie zal deze gratis worden vervangen. 

32. De lidkaart vermeldt de naam, voornaam, geboortedatum, clubnaam en 

het licentienummer. De kaart wordt door het lid en clubvoorzitter 

ondertekend. 

33. De lidkaarten worden telkens voor de aanvang van het seizoen (sportjaar 

van 1 januari tot 31 december) geldig gemaakt, tenzij het gaat om een 

lid dat in de loop van het jaar aansluit. 

34. Elk lid moet, conform aan het desbetreffend Koninklijk Besluit, via de 

door de K.A.V.V.V. & FEDES. gecontracteerde verzekering verzekerd 

zijn. 

35. Elk aangesloten lid kan tijdens een sportjaar maar voor één club 

uitkomen en dit zowel in de competitie als in de tornooien. 

36. De overgang naar een andere club is geregeld als volgt: 

Men kan slechts van club veranderen tijdens de daarvoor voorziene 

overgangsperiode, die loopt van 1 november tot 30 november met ingang 

van januari. De definitieve overgang kan echter maar gebeuren nadat de 

voorzitter van de club die verlaten wordt, het transferformulier heeft 

ondertekend wat inhoudt dat de speler aan alle financiële verplichtingen 

heeft voldaan en de materialen heeft ingeleverd die aan de club 

toebehoren. Eventuele betwistingen worden door het afdelingsbestuur 

beslecht. 

 

VII. DE WEDSTRIJDEN 
Artikelnummer 

37. De afdeling organiseert jaarlijks een aantal kampioenschappen en 

competities. Ze worden gespeeld met toepassing van de vastgestelde 

reglementen, eigen aan de K.A.V.V.V. & FEDES. De reglementen zijn 

terug te vinden op bladzijde 12. 

38. Bij aanvang van ieder jaar geven de clubs de data op van de geplande 

tornooien. Tijdens de Algemene Vergadering wordt de jaarkalender 

samengesteld. De tornooien worden eveneens gespeeld volgens de 

K.A.V.V.V. & FEDES.-spelregels. Een standaard tornooireglement wordt 

aanbevolen. De tornooileiding is in handen van de organiserende club die 

voor een ordelijk en sportief verloop van de wedstrijd moet instaan. 

39. In alle competities kan elke wedstrijd verplaatst of uitgesteld worden zie 

voorwaarden bladzijde 9 artikelnummer 40. 
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VIII. SANCTIES 
Artikelnummer 

40. Een lid loopt een schorsing op van één maand, bij: 

a) Aantreden voor een club waarbij men niet officieel is 

aangesloten. 

b) Beledigingen en/of bedreigingen door woord en daad met een 

kwetsend karakter aan het adres van bestuursleden en spelers. 

c) Wedstrijdvervalsing door manipulaties van de score door het 

vermelden van onjuiste gegevens op de wedstrijdkaart. 

d) Opstellen van niet-toegelaten vervang(er)(ster). 

e) Onweerlegbaar bedrog en overtredingen die de wedstrijd en/of 

de score beïnvloeden. Nietigverklaring van het wedstrijdresultaat 

is het onmiddellijk gevolg. De betrokken spelers worden 

onmiddellijk uitgesloten van de aan de gang zijnde wedstrijd. 

f) Andere door het bestuur te bepalen feiten. 

41. Een lid loopt een schorsing op van drie maanden, bij: 

- Herhaling van feiten die reeds voordien met een maand schorsing 

werden bestraft. 

42. Een lid loopt een schorsing op van één jaar bij: 

- Handtastelijkheden tijdens de wedstrijden. 

43. Een lid loopt een schorsing op van twee maanden bij FORFAIT tijdens een 

tornooi of kampioenschap. De tegenstrever krijgt evenwel één 

matchpunt en 6 pluspunten (13/7). 

44. Schorsing van de organisatie van kampioenschappen: 

De club die de organisatie niet in goede banen kan houden, door gebrek 

aan kennis van het reglement of door gebrek aan autoriteit tegenover de 

deelnemers van het kampioenschap, kan voor een bepaalde tijd 

geschorst worden voor dergelijke organisaties. 

45. De strafprocedure wordt als volgt geregeld: 

a) De onder art. 40 tot en met 44 genoemde straffen worden met 

een gemotiveerde beslissing schriftelijk aan de club en het 

betrokken lid meegedeeld; De periode over dewelke de schorsing 

loopt wordt vermeld. Ze is derwijze vastgesteld dat ze een straf 

inhoudt, d.w.z. een effectief speelverbod betekend. Eventueel 

hoort het afdelingsbestuur vooraf de betrokken spelers en 

eventuele getuigen. 

b) Binnen de veertien dagen kan schriftelijk bezwaar worden 

aangetekend bij de afdelingsvoorzitter. Het afdelingsbestuur 

nodigt dan het clubbestuur en de gesanctioneerde speler uit op 

een vergadering. 
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c) De eindbeslissing wordt na de vergadering getroffen en binnen de 

vijf dagen schriftelijk meegedeeld aan het clubbestuur. 

d) Alle aangesloten clubs worden ingelicht over de definitief 

uitgesproken straffen. 
 

IX. DOPING 
Artikelnummer 

46. Elke overtreder of overtreedster van de dopingreglementering, 

vastgesteld op een definitieve wijze door de Belgische Rechtbanken of na 

minnelijke schikking aangeboden door de Procureur des Konings, wordt, 

bij een eerste overtreding voor een periode van één jaar uitgesloten van 

alle activiteiten in het kader van de K.A.V.V.V. & FEDES. Bij een 

volgende overtreding wordt de periode opgevoerd tot drie jaar. Een 

nieuwe herhaling betekent meteen levenslange schorsing. 

 

X. UITSLUITING 
Artikelnummer 

47. Het afdelingsbestuur bepaalt de modaliteiten waaronder een club of lid 

aansluiten. Het afdelingsbestuur heeft het recht een aansluiting te 

weigeren mits gegronde redenen. Het afdelingsbestuur heeft het recht 

een club of lid uit te sluiten wanneer deze club of lid zich schuldig 

maakte aan wangedrag en hierdoor het imago van het K.A.V.V.V. & 

FEDES. schade berokkend 
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XI. ALGEMEEN BESLUIT 
Artikelnummer 

48. In geen geval kan de vereniging, Raad van Bestuur of het 

afdelingsbestuur aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke 

ongevallen. 

49. Alle gevallen die door deze artikels niet zouden voorzien zijn, alsmede 

de uitleg van eventuele twijfelachtige schikkingen, zullen door het 

afdelingsbestuur Petanque Antwerpen behandeld worden. 

50. Door het feit van haar deelname aan de competitie en het ondertekenen 

van een vrij aangegane verbintenis van aansluiting, verklaart elke club 

zich akkoord met dit reglement en verbindt zich tot de toepassing ervan. 

 
Artikel verplichtend op te nemen in het reglement van iedere afdeling. 

De clubs ontvangen per mail in de loop van een seizoen een aantal facturen 

inzake o.a. aansluitingskosten, verzekering, eventuele boeten en/of andere 

kosten. Dergelijke facturen dienen binnen één maand na factuurdatum betaald 

te worden, met vermelding van het factuurnummer. Bij niet-tijdige betaling zal 

een aanmaningsmail verzonden worden en nog later volgt een aangetekend 

schrijven waarbij extra kosten zullen aangerekend worden, zie 

factuurvoorwaarden. Indien de club dan nog in gebreke zou blijven zullen er 

stappen ondernomen worden om via de raadsman van de Federatie de 

verschuldigde som te bekomen. 


