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Artikel 1: Inschrijving en kalender 
 
Het kampioenschap begint op 6 oktober 2018.    
 
Elke club die niet daalt uit het vorige seizoen, is automatisch terug ingeschreven voor het nieuwe seizoen. De club zal 
vóór 7 juni die volgt op het einde van het voorgaande kampioenschap haar inlichtingen fiche moeten opsturen en dit 
officieel bevestigen vóór 01 september die de start van het kampioenschap voorafgaat. 
 
De inschrijving geeft per ploeg recht op één exemplaar van het reglement en op één exemplaar van de wekelijkse uitsla-
gen, alsook op de nodige wedstrijdbladen (in drievoud). Indien gewenst kunnen bijkomende exemplaren van het regle-
ment bekomen worden op de betrokken Federale secretariaten mits een storting van € 2,50 per exemplaar. 
  
Bij terugtrekking zal artikel 3 toegepast worden. 

 

Artikel 2: Forfait 

 
Het algemeen forfait van een club wordt bestraft, na onderzoek van geval tot geval, en volgens de graad van verant-
woordelijkheid.  
 
Het algemeen forfait is effectief als het bekend gemaakt wordt: 
-  Na 1 september voorafgaand aan de aanvang van het Winter Kampioenschap; 
- Tijdens de “heen” wedstrijden; 
- Tijdens de “terug” wedstrijden. 
 
Voor alle gevallen worden de reeds behaalde resultaten van die club geannuleerd.  
De clubs die door dit forfait benadeeld worden (“terugwedstrijden”) zullen € 75 schadevergoeding ontvangen. 
 
Ieder algemeen forfait heeft de niet-deelname van de betrokken club voor gevolg, en dit voor drie seizoenen. 
 
Deze algemene forfait vernietigt alle premies met betrekking tot dit kampioenschap en zal verhinderen dat de club, zelf  
bij eventuele fusie, naar nationale zal stijgen gedurende 3 jaar. 
 
Elke bezoekende club afwezig op een dag (+ 2u te laat) krijgt een forfait score (0-9) en – 117 punten evenals de toepassing 
van artikel 16. 
 
Ingeval van afwezigheid van de thuisclub, zal deze eveneens aan de toepassing van artikel 16 onderworpen zijn, en de 
totale boete komt toe aan het FBP-BPF die de kosten van arbitrage draagt. 
 

Artikel 3: Terugtrekking  
 
Iedere club die zich voor 1 september uit het nationaal kampioenschap terugtrekt zal twee jaar aan geen enkel winter-
kampioenschap op nationaal en federaal niveau mogen deelnemen evenals in de provinciale afdeling welke toegang 
verleent tot de federale competitie.  
 
Zoals bij het forfait zal de terugtrekking beboet worden, geval per geval volgens de graad van verantwoordelijkheid van 
de club wat de motivatie betreft. 
 
In elk geval zal de club gedurende twee jaar elke deelname aan de Belgische Interclub Beker op 3 niveaus provinciaal, 
federaal en nationaal in de categorie “Heren”  verboden worden.  

 
 

Artikel 4: Deelname 

 
a) Reglement 
 
Het kampioenschap wordt gespeeld volgens het Officieel Internationaal Petanque Reglement (I.P.R.) laatste editie. 
 
 
 



  

b) Spelers. 
 

1. Enkel niet geschorste spelers zijn tot de competitie toegelaten die volgens de voorschriften voor het lopende 
jaar aangesloten zijn bij één van de beide Federaties. Zij moeten in het bezit zijn van een door hun club geldig 
gemaakte licentie voor dit jaar. De minimum leeftijd voor deelname is 8 jaar te rekenen vanaf de dag aange-
duid op de officiële identiteitskaart.  

 
2. De geldigheid van de licentie houdt in dat zij voorzien is van een recente foto (maximum 5 jaar), handtekening 

van de houder en met clubstempel, foto en kaart overschrijdend. 
 

3. De spelers mogen voor geen andere club spelen dan deze waarbij ze aangesloten zijn. 
 

4. De minderjarigen moeten zich houden aan de wet betreffende het betreden van drankgelegenheden, en moe-
ten een schriftelijke toelating vanwege hun ouders of voogd aan hun club kunnen overhandigen.  

  
 Een kopie van deze ouderlijke toelating zal aan het federaal secretariaat overgemaakt worden voor het begin 

van het kampioenschap en ten allerlaatste voor elke deelname door de betrokken speler. 
 
5. De spelers moeten bij de aanvang van iedere wedstrijd in het bezit zijn van hun licentie. De licenties moeten 

tijdens de competitie beschikbaar zijn voor elke controle. 
  

Bij afwezigheid van de licentie, zal de speler niet mogen deelnemen aan de competitie.  
 

Fotokopieën zijn niet toegelaten.  
 
Geen enkel document zal aanvaard worden ter vervanging van de licentie. 

  
 De Kapiteins, hun afgevaardigden en de scheidsrechter zullen alle licenties nazien of ze in regel zijn (zie punt 2).  
 

6. Spelers verbinden zich, door hun deelname aan deze competitie, om hun identiteit op eenvoudige vraag van 
de kapiteins of afgevaardigden van de tegenstrevers evenals op eenvoudige vraag van de aangeduide scheids-
rechters aan te tonen. 

 
 Een afgevaardigde van de Koepel mag op elk ogenblik een deelnemer vragen om zijn identiteit te bewijzen. 
 
7. Een speler welke tijdens de wedstrijd van die dag, door de scheidsrechter van dienst uitgesloten wordt, mag 

onder geen enkele voorwaarde in zijn ploeg vervangen worden gedurende de ganse dag van de competitie. 
 
8. De ondertekening van het wedstrijdblad verbindt de verantwoordelijkheid van de 3 ondertekenaars (scheids-

rechter en kapiteins). 
 
Een deelnemende speler en speelster aan het nationaal winterkampioenschap mag, in geen enkel geval aan een ander 
winterkampioenschap, dewelke toegang kan hebben tot het nationaal kampioenschap, in dezelfde week deelnemen en 
dit, op elk niveau (provincie – federatie – nationaal).  
 
Van bij de inschrijving op het wedstrijdblad (titularis en/of vervangster) van de federale dames, de federale heren en 
de nationale, zal een dame niet kunnen overgaan naar een ander federaal of nationaal kampioenschap. 
 
De week begint op maandag om 00u01 om te eindigen op zondag om 24u00. 
 
Voor de dames, 
 
Elk bijzonder geval zal onderzocht en beslecht worden, zonder beroep, door de Sportieve Comité van de  Koepel op een-
voudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de aanvrager aan het nationaal secretariaat. 
 
Maximum 3 spelers/speelsters met een niet-inwoner licentie (FBFP -licentie 5xxxx - PFV licentie €) mag per triplet of 
afzonderlijk  opgesteld worden, ongeacht bovenvermelde gevallen. 
 
Spelers die twee of meer malen gespeeld hebben in de federale competitie zullen niet meer opgesteld mogen worden in 
de nationale wintercompetitie. 



  

c)  Boetes 
 

Elke speler die zich opstelt voor een andere club dan deze waarbij hij is aangesloten voor het lopende jaar, veroor-
zaakt een forfaitscore voor de club waarvoor hij uitkomt. Daarenboven zal deze club bestraft worden met een bijzon-
dere boete van 250 € (artikel 16).  
 
Zowel de foutieve speler als zijn ploegmaats zullen voor de Tuchtcommissie van de Federatie waar de fout begaan 
werd moeten verschijnen, men kan in beroep gaan bij de nationale beroepscommissie (N.B.C.) of de KOEPEL. 

 

Artikel 5: Samenstelling der ploegen en deelname 

 
a) De clubploegen worden gevormd door drie tripletten van één zelfde club, geldig aangesloten bij één van de twee 

Federaties. Een club mag slechts één ploeg opstellen. 
 

 Worden beschouwd als “vaste spelers” gedurende een wedstrijd, de negen spelers die in de eerste ronde werden 
opgesteld. Zij die nadien opgesteld worden, beschouwt men als “invallers”.  

 
 De vaste spelers en de invallers moeten onmiddellijk op het wedstrijdblad vermeld worden vóór de aanvang van de 

wedstrijd van die dag.  
 
 Voor de invallers moeten de licenties ten laatste voorgelegd worden op het ogenblik dat zij aan een triplet toege-

wezen worden. 
 

b) Gedurende de wedstrijd is slechts één invaller per triplet toegelaten (uitzondering: in het geval een speler uitgeslo-
ten wordt door de scheidsrechter, mag de uitgesloten speler niet vervangen worden).  

 De invaller mag slechts opgesteld worden bij het begin van een ronde, d.w.z. vooraleer het mikballetje voor de 
eerste maal in die ronde geworpen werd. 

 Voor de tweede en derde ronde mag in elk der drie tripletten een speler een andere speler vervangen, echter enkel 
bij de aanvang van een wedstrijd en de uittredende spelers mogen gedurende een zelfde wedstrijd enkel opnieuw 
in dezelfde triplet opgesteld worden waarin zij oorspronkelijk aantraden. 

 Wanneer een triplet in overtreding met dit artikel speelt, zal de triplet de ronde verliezen met een 0-13 score. 
 
Tijdens de wedstrijden moeten alle spelers uniforme clubkledij dragen. De in gebreke zijnde spelers zullen toegangs-
verbod krijgen tot het wedstrijdgebied. 

 
c) Het verbruik van alcoholische dranken, tabak en verboden middelen zijn verboden op de speelvelden (bestraffing 

enkel door de scheidsrechter en de leden van de Koepel  – te vermelden op het wedstrijdblad). 
Enkel water is als drank toegelaten op de terreinen. 
 

d) Het GSM gebruik op de speelvelden is niet toegelaten tijdens de wedstrijden. Een afwijking wordt toegestaan aan 
de leden van de koepel en aan de dienstdoende scheidsrechters. 

 Elke overtreding op deze regel brengt een boete van € 25 met zich mee voor de gebruiker.  
 De scheidsrechter dient dit te vermelden op het wedstrijdblad en de boete zal aan de club van de betrokken speler 
gevraagd worden. 

 

Artikel 6: Wedstrijden 

 
a)  De wedstrijden moeten stipt om 14u00 aanvangen, op de in de officiële kalender voorziene data. 
 
b) Een onvolledige ploeg moet haar wedstrijd beginnen, ten laatste om 14u45, en mits volgende regels na te leven: 

- de club moet tenminste over 6 spelers beschikken; 
8 spelers = 2 tripletten en 1 doublet (2 ballen per speler) 
7 spelers = 1 triplet en 2 doubletten (2 ballen per speler) 
6 spelers = 3 doubletten (2 ballen per speler) 
5 spelers = forfait voor de 1e ronde om 14u45 en algemeen forfait om 16u30 

 
c) De onvolledige tripletten hebben de mogelijkheid om, zonder te wachten op de ontbrekende partner, te spelen maar 

met 2 ballen per speler.  



  

Indien de afwezige speler zich aanmeldt wanneer een mène begonnen is, mag hij slechts in de volgende mène inval-
len. Indien deze speler zich na 15u30 aanmeldt, mag hij pas invallen in de 2 ronde. Als hij zich pas na 16u3O aanmeldt 
mag hij enkel in de 3e ronde aanmelden. De afwezigheid van zogenaamde effectieve spelers is geen geldige reden 
om de aanvang van de wedstrijd te verlaten. 

 
d) Bij een grondige of onvoorziene reden zal de scheidsrechter van dienst of bij afwezigheid de kapitein van de bezoe-

kende ploeg, binnen de kortst mogelijke tijd, contact opnemen met een van de sportief directeurs (P.F.V. of F.B.F.P.) 
om hem in te lichten over de omstandigheden en van het resultaat. Dezelfde informaties zullen op het wedstrijdblad 
vermeld worden, dewelke door de scheidsrechter en de kapitein(s) zal ondertekend worden. 
Deze omstandigheden zullen door de wedstrijdjury onderzocht worden. De enige bevoegd om de wedstrijd te ver-
plaatsen. 

 
e) De door de jury opgelegde forfait houdt een boete van € 250 in (zie artikel 16) 
 
f) De spelers mogen een onderbreking van maximum 15 (vijftien) minuten nemen vanaf het einde van de laatste wed-

strijd van de eerste en de tweede ronde.  
De scheidsrechter meldt bij de aanvang van de ontmoeting aan iedereen de richtlijnen inzake het verbod van gebruik 
van tabak, alcoholische dranken en de gsm op het wedstrijdterrein gedurende het kampioenschap uit. Deze melding 
geldt als verwittiging. Voor de tweede en derde ronde, zal hij enkel het begin van de partijen aankondigen. 

 
g) Toekennen van punten en verloop van het spel 
 

Een wedstrijd bestaat uit negen partijen naar 13 punten.  
 
Er wordt 1 punt per gewonnen wedstrijd toegekend. 
 
Het klassement zal opgemaakt worden in functie van de behaalde punten op het einde van het kampioenschap.  
 
Op het einde van het kampioenschap zal 
* Bij gelijkheid van punten tussen twee ploegen betrokken bij de titel of het dalen zullen de onderlinge wedstrijden 

(gewonnen wedstrijden en gemaakte punten en tegenpunten) bepalend zijn voor hun rangschikking . Bij gelijke 
stand zal een barrage wedstrijd op neutraal terrein betwist worden teneinde beide ploegen te rangschikken. 

*  Bij gelijkheid van punten tussen meer dan 2 ploegen betrokken bij de titel of het dalen zal een nieuw klassement 
opgemaakt worden op basis van de onderlinge wedstrijden. De ploegen zullen op de volgende basis gerangschikt 
worden. 

* Aantal punten 
* Aantal gewonnen wedstrijden 
* Verschil in punten 
* Aantal gemaakte punten 

Eens deze rangschikking is gemaakt, zal bij gelijkheid het bovenvermeld punt aangehaald worden voor de betrok-
ken ploegen. 
 
De barrage wedstrijden zullen enkel gespeeld kunnen worden door spelers die minimaal 6 maal op het wedstrijd-
blad vermeld staan. 
 
Het verloop van de wedstrijden is als volgt (A B C = de bezochte club en D E F = de bezoekende club). 

 
 
1ste ronde 
 
A tegen E op terrein 1 
 
B tegen D op terrein 2 
 
C tegen F op terrein 3 

 

 

2de ronde 
 
A tegen F op terrein 2 
 
B tegen E op terrein 3 
 
C tegen D op terrein 1 

 

 

3de ronde 
 
A tegen D op terrein 3 
 
B tegen F op terrein 1 
 
C tegen E op terrein 2 
 

 
Een ploeg (triplet of doublet) mag geen tweemaal op hetzelfde terrein spelen. 

 



  

Artikel 7: Onderbroken wedstrijd 

 
Als een ontmoeting meer dan een uur onderbroken moet worden door een uitzonderlijk feit zoals een elektriciteitspanne, 
een overstroming, zal gevolg gegeven worden aan de opgetekende score op het ogenblik van de onderbreking. 
 

a) als een van beide ploegen 5 of meer overwinningen heeft, wordt de wedstrijd definitief stop gezet en blijft de 
score behouden (voorbeeld: 5 – 3) 

b) als geen van beide ploegen 5 overwinningen behaald heeft dan zal de wedstrijd beëindigd worden met als basis 
voor het opnieuw starten de genoteerde score (partijen en punten) op het wedstrijdblad bij de stopzetting (voor-
beeld: 4 – 3 partijen en begonnen wedstrijden 12-8 en 4-5). 
Enkel de op het wedstrijdblad ingeschreven spelers zijn gemachtigd om de wedstrijd te hernemen zonder wijzi-
ging aan de samenstelling van de ploeg. 
In functie van het aantal te spelen partij(en) zullen de sportif directeurs (F.B.F.P. & P.F.V.), in gemeenschappelijk 
overleg, mogen beslissen om enkel de betrokken spelers te verplichten de verplaatsing te maken. 
 
In elke situatie zal de sportief directeur van de federatie waar de ontmoeting plaatsvindt op de hoogte gebracht 
worden van alle omstandigheden van het stopzetten, de score van de ontmoeting en de wedstrijden op het 
ogenblik van de stopzetting van de wedstrijd.  

 

Artikel 8: Verloop van het Kampioenschap 

 
De Competitie staat open voor 8 ploegen, eenieder vertegenwoordigt een club van de F.B.F.P. of de P.F.V.. 
 
Alle clubs ontmoeten elkaar in heen- en terugmatchen, de kampioen wordt de club die op het einde van de 14 wedstrijden 
de meeste punten realiseert.  

 
Nationale wintercompetitie (Kalender & Samenstelling van de afdelingen)  
 
HEEN TERUG PLOEGEN D1 Ploegen D2 

Zaterdag 06 oktober zaterdag 05 januari P.C.L’Amigos P.C. Capri 
Zaterdag 13 oktober zaterdag 12 januari De Gulden Kamer P.C. Elite 
Zaterdag 20 oktober zaterdag 19 januari Lessines P.C. Alosta 
Zaterdag 03 november zaterdag 02 februari Pachy Waterloo P.C.Schorpioen 
Zaterdag 17 november zaterdag 16 februari Muguet Laminois P.C. Lint 
Zaterdag 24 november zaterdag 23 FEBRUARI P.C. Reynaert P.C. Genenbos 
Zaterdag 08 december zaterdag 09 maart R.P.C. Wanze Tertre-Espérance 
  For Evere Saint Josse P.C. Pasa 
 
Barrages: 16 maart 
 

Artikel 9: Stijgen en dalen 

 
Voor het kampioenschap 2019-2020 zullen de nationale reeksen 9 ploegen tellen. 
Op het eind van het Kampioenschap  
In afdeling 1 
De laatste in nationale afdeling 1 zakt naar nationale afdeling 2. 
In afdeling 2 
De 2 eerstgeklasseerden stijgen naar de nationale afdeling 1 en de twee laatsten dalen naar de federale afdeling. 
De twee eersten van de 1e federale afdelingen van de P.F.V. en de F.B.F.P. stijgen naar de nationale afdeling 2. 

 

Artikel 10: Uitslagen 

 
a) Wedstrijdblad 

 
Het wedstrijdblad wordt in drievoud opgemaakt: 
1. het eerste wordt naar het nationaal secretariaat gezonden 
2. het tweede wordt overhandigd aan de verantwoordelijke van de bezoekende club 
3. het derde wordt door de bezochte club bewaard. 



  

 
b) Communicatie en verantwoordelijkheden 

1. De bezochte club zal, ten laatste op de eerste werkdag die volgt op de wedstrijd, het degelijk ingevuld wed-
strijdblad opsturen naar het nationaal secretariaat (artikel 16). 

 

DUPONT Françoise 
Présidente fédérale sportive 

Rue de la Bruyère, 72- 6001 Marcinelle 
 

2. Op woensdag van de desbetreffende week zal de Sportief Directeur van de F.B.F.P. een kopij van de wedstrijd-
bladen naar de secretariaten van de twee Federaties verzenden. 
 

3. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden worden onmiddellijk na het beëindigen van de wedstrijd en ten laatst 
om 21u uitsluitend per e-mail opgestuurd naar:            

chn@fbfp.be 
 

4. De behaalde resultaten moeten na elke ronde op het wedstrijdblad genoteerd worden. Bij het niet respecteren 
van deze regel zullen, bij controle door een scheidsrechter of een bestuurder, de niet opgeschreven resultaten 
niet meegeteld worden voor de puntenverdeling van die dag en dit voor beide ploegen. Enkel de genoteerde 
uitslagen en hun verschil zullen opgenomen worden. 

 
 De andere rubrieken (datum, naam van de deelnemende clubs, naam en licentienummer van de scheidsrechter, 

evenals het uur waarop de wedstrijd beëindigd werd) moeten door de kapitein van de bezochte club ingevuld 
worden (artikel 16). 

 
c) Sancties 
 

1. Ieder te laat meegedeelde uitslag (ten laatste op zaterdag van de desbetreffende week om 21 uur) wordt be-
straft met een boete ten laste van de in gebreke blijvende club (zie artikel 16). 

 
2. Ieder wedstrijdblad dat niet naar behoren ingevuld is, zal beboet worden met een boete ten laste van beide 

clubs (zie artikel 16). 
 
3. Een speler die zich onder een valse identiteit inschrijft, veroorzaakt: 

i. de uitsluiting van de 3 ploegen van zijn club voor het verdere verloop van de dag,  
ii. een boete van € 500 ten laste van de club waarvoor hij aantreedt  
iii. een forfait score voor zijn club (zie artikel 16). 

 
4. Ieder onvolledig meegedeelde uitslag wordt bestraft met een boete van € 15 ten laste van de bezochte club (zie 

artikel 16). 

 

Artikel 11:  Verandering van data 

 
a) Algemeenheden. 
Om reden van nationaal nut kan de Koepel altijd een datum van een ontmoeting wijzigen zonder dat de betrokken clubs 
kunnen weigeren.  
 
De aanvragen voor verandering van datum (vervroegen of verdagen van een wedstrijd) moeten schriftelijk geschieden 
aan het adres van de sportief directeur van de betrokken Federatie van de bezochte club. Deze aanvragen moeten min-
stens 8 dagen voor de vastgestelde datum bij hoger vernoemde toekomen; de postafstempeling is bepalend.  
 
Bovendien zal deze aanvraag vergezeld zijn van een storting van 50 euro, uitgevoerd binnen de 3 werkdagen op het 
rekeningnummer van de B.P.F./F.B.P. 
 
De Voorzitter Sport van de betrokken Federatie zal oordelen of de aanvraag gegrond is en hij zal de wijziging van de 
datum en zijn beslissing aan de betrokken clubs en aan de scheidsrechter meedelen.  
In geen enkel geval zal een club een door de betrokken Voorzitter Sport vooropgestelde of gewijzigde datum mogen 
weigeren. 

mailto:chn@fbfp.be


  

Het onbeschikbaar zijn van spelers of het ontbreken van verplaatsingsmogelijkheden is geen geldige reden voor het 
aanvragen van een wijziging van datum. 
 
In de mate van het mogelijke, en voor zover de reden van wijziging als geldig wordt beschouwd, zal de Voorzitter Sport 
de keuze van een nieuwe datum aan de verzoekende club overlaten. Een wedstrijd kan maar één maal verdaagd worden. 
 
Een ploeg waarvan één van de spelers deel uitmaakt van een nationale selectie voor een internationaal kampioenschap 
georganiseerd door de FIPJP of de CEP, kan een verzoek indienen om de wedstrijd te verplaatsen. De wijziging van datum 
is afhankelijk van de toestemming van de jury, die de aanvraag kan weigeren indien er twijfel bestaat over de geldigheid 
ervan. Deze beslissing is zonder beroep. Het verzoek vermeldt de naam van de niet-beschikbare speler waarvoor het 
verplaatsen van de wedstrijd wordt aangevraagd. Tijdens de wedstrijd moet de speler voor wie het verzoek werd aan-
gevraagd als startspeler worden opgesteld. Het niet naleven van deze regel zal leiden tot het verlies van het team met 
een forfaitscore. 
 
Geen enkel uitstel wordt toegestaan voor een van de twee laatste dagen van de competitie behalve indien deze dagen 
op voorhand kunnen gespeeld worden en mits het akkoord van de voorzitters sport van de 2 federaties. 
 
De betrokken Voorzitter Sport zal zijn beslissing overmaken aan de geïnteresseerde clubs evenals aan het nationaal 
secretariaat en aan de voorziene scheidsrechter. Deze beslissing is zonder beroep. 
 
b) Sancties 
 De ploegen die een wedstrijd betwisten op een andere datum dan deze die officieel voorzien werd zonder de toela-

ting van de betrokken Voorzitter Sport zullen beboet worden met elk € 125 en met de scheidsrechterskosten (zie 
artikel 16). 

 

Artikel  12: Terreinen 

 
Elke club welke deelneemt aan de competitie zal minstens over 3 genummerde terreinen beschikken.  
Deze terreinen zullen een minimum afmeting hebben van 2 meter op 10 meter. 
 
De bedekking moet een normaal petanquespel veroorloven. 

 
De afwijkingen moeten op het secretariaat van de club aangeplakt worden. 
 
In overeenstemming met het I.P.R., zullen koorden elk gebruikt speelveld afbakenen. Afwijking kan toegestaan worden 
aan de clubs welke over terreinen beschikken van 3m en meer in de breedte opdat zij mogen spelen zonder koorden als 
scheidingslijn. 
 
De wedstrijden worden betwist op overdekte banen.  
 
De inschrijving aan de competitie houdt in dat de installaties aan de voorgeschreven normen voldoen.  
 

 Dertig minuten voor de aanvang van een wedstrijd moet de temperatuur op de terreinen of het speelveld ten-
minste 16° bedragen, evenals gedurende de ganse tijd van het verloop van de wedstrijd. Een thermometer 
opgehangen boven de voorziene pistes zal hiervan het bewijs leveren (zie artikel 16). 

  In geen enkel geval mag de lichtsterkte minder zijn dan 100 Lux en dit over de ganse speeloppervlakte van de 
terreinen. 

 Elke blaasinrichting zal zich ten minste op 1,5 meter bevinden van het speelveld. 
 

Clubs die niet over een eigen installatie beschikken zullen een geschreven verklaring, getekend door de eigenaar van het 
lokaal die dit ter beschikking stelt, voorleggen (geldig voor de duur van het kampioenschap) . 
 
Gedurende de competitie mag een club niet van lokaal veranderen zonder gegronde reden en zonder akkoord van de 
voorzitters sport. 
 
De terreinen  mogen vanaf 30 minuten voor en gedurende de wedstrijd niet veranderd worden. 
 
Iedere hindernis die op het terrein voorkomt en niet kan worden weggenomen, moet afgebakend zijn met een koord op 
de grond bevestigd en 10 cm verwijderd van de hindernis.  
 



  

Een vrije strook van 15 cm zal het kader van de terreinen vrijhouden om de ballen niet te hinderen bij het buitenlopen.  
Elke bal die buiten de begrenzing van een terrein of van het speelveld ligt zal verwijderd worden opdat hij geen hindernis 
zou vormen. 
 
De bezochte club zal zorgen dat haar installaties tenminste een uur voor het begin van de wedstrijd ter beschikking van 
de tegenstrevers staan, dit om deze laatsten toe te laten te oefenen. 
Indien de bezochte club over meer dan drie terreinen beschikt, zal zij tenminste een half uur voor de wedstrijd de te 
bespelen terreinen aanduiden. Zo niet mogen de bezoekers zelf de te bespelen terreinen kiezen. 

 
De clubs die aan hoger vermelde voorwaarden betreffende installaties en terreinen (verlichting, temperatuur, blaasin-
richting, …) niet voldoen, kunnen een boete van € 25 per wedstrijd oplopen en hun ploeg kan beboet worden met een 
forfait score, tot alles reglementair is (zie artikel 16). 
 
Een neutrale zone (minimum 1 afgebakend terrein) moet voorzien worden tussen de terreinen van het kampioenschap 
en elke andere competitie of training. 
Deze voorziening zal toegepast worden in de mate van het mogelijke zonder de betrokken clubs op bijkomende kosten 
te jagen. 

 

Artikel 13:  Arbitrage 

 
De Scheidsrechters worden door de Voorzitter Sport der 2 Federaties aangeduid, en dit voor de aanvang van het Kampi-
oenschap, in samenwerking met de voorzitters van de Federale Scheidsrechterscommissies (F.C.S.C.). 
 
De Scheidsrechter zal in het bezit zijn van een geldige licentie en moet ze voorleggen aan de kapiteins van de ploegen. 
 
De naam van de Scheidsrechter en zijn licentienummer moeten vermeld worden op het wedstrijdblad vóór de aanvang 
van de wedstrijd. Iedere tekortkoming vanwege een Scheidsrechter zal op het wedstrijdblad door de twee ploegkapiteins 
vermeld worden. 
 
De scheidsrechters zijn gehouden om de reglementen te laten respecteren en deze ook zelf te respecteren. 
 
Op elk ogenblik kunnen de leden van de Koepel of de scheidsrechters in opdracht, zich aanbieden op de plaats van een 
wedstrijd om na te gaan of het reglement inderdaad toegepast wordt. Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter 
zijn zij gemachtigd te controleren: de licenties, de wedstrijdbladen en de toepassing van het reglement van de winter-
competitie in het bijzonder wat de kledij en het rookverbod betreft, evenals het gebruik van alcoholische dranken op de 
terreinen. Zij mogen elke inbreuk schriftelijk melden. 
 
Teneinde te bewijzen dat zij langs geweest zijn zullen de scheidsrechters een opdracht formulier bijhebben dat zij aan de 
kapiteins of ploegverantwoordelijke zullen aanbieden voor ondertekening. Als het formulier welk degelijk over de aan 
de gang zijnde wedstrijd gaat, zullen de kapiteins of ploegverantwoordelijken in geen geval kunnen weigeren om het 
document te ondertekenen. 
 
Ten gevolge van een klacht zal een speler die incidenten uitlokt door de Tuchtcommissie van de Federatie waar de wed-
strijd zich die dag afspeelt gedagvaard worden. 
 
In geval van afwezigheid van de officiële Scheidsrechter bij de aanvang van de wedstrijd, zullen de aanwezige ploegka-
piteins een persoon met een geldige licentie, geen “B” (F.B.F.P.) en geen “recreant” (P.F.V.) aanduiden die als scheids-
rechter zal fungeren (de voorkeur zal gegeven worden aan een officiële Scheidsrechter daar in dat geval de keuze niet 
betwist kan worden).  
De naam, voornaam en het licentienummer van deze persoon zullen door de kapitein van de bezochte ploeg op het 
wedstrijdblad vermeld worden. 
 
Indien geen akkoord kan bereikt worden, zal de wedstrijd gearbitreerd worden door de kapitein van de bezochte ploeg 
waarvan de naam, voornaam en het licentienummer onder het vak ‘scheidsrechter’ op het wedstrijdblad zullen ingevuld 
worden.   

 
Indien de aangestelde officiële Scheidsrechter laattijdig aankomt, neemt hij zijn functie op van zodra hij ingeschreven is 

op het wedstrijdblad en na overleg met de persoon die tot dan de taak van scheidsrechter waarnam.  
 



  

Artikel 14:  Plaats van het mikballetje, de ballen en de cirkel 

 
In afwijking van het I.P.R., is het mikballetje geldig geworpen wanneer het in de binnenbegrenzing van het bespeelde 
terrein ligt, om het even hoe zijn positie zich voordoet met betrekking tot de zijlijnen, en het op tenminste 50 cm van het 
uiteinde van het terrein ligt.  
 
De plaats die men kiest om de cirkel te plaatsen moet zich in het verlengde bevinden van de cirkel/mikballetje van de 
vorige mène. De gehele cirkel moet zich verplichtend op 75 cm van elke hindernis, zowel zij- als achterkant, bevinden. 

 
De geldigheid van de ballen en/of het doel wordt nageleefd zoals beschreven in het I.P.R. in haar laatste editie. 

 
De terreinbegrenzingen vormen de verlieslijnen. 
 
De gematerialiseerde cirkels zijn verplicht (1 per terrein), zij moeten een binnendiameter van 50 cm hebben.  

 

Artikel 15:  Rechtspleging 

 
Hierna de lijst met de verschillende bevoegdheden en voorrechten welke respectievelijk toegekend zijn: 
a) Aan de Voorzitters Sport van de twee Federaties: 

  Opmaken van de kalender van de competitie, 

  Het wekelijks klassement opstellen 

  De uitslagen en het klassement naar de twee Federaties versturen 

  Scheidsrechters aanduiden en controleren 

  De aanvragen tot wijziging van de data bestuderen 

  Waken over het normaal verloop van het Kampioenschap. 

  Eventueel wedstrijden uitstellen in geval van gure weersomstandigheden. 
 
b) Aan de secretariaten van de twee Federaties: 

  De samenstelling der ploegen controleren 

  De uitslagen en het klassement naar de verantwoordelijken van de betrokken ploegen versturen. 
 
c) Aan de federale Tuchtcommissie: 

  De aanvragen tot verhaal in eerste aanleg ontvangen 

  Het nationaal secretariaat verwittigen aangaande iedere beslissing 

  Hun beslissing kenbaar maken aan de betrokkenen. 
 
d) Aan de N.B.C. (of de Koepel): 

  De aanvragen tot laatste beroep ontvangen 

  Iedere beslissing meedelen aan de deelnemende clubs en aan de twee Federaties. 
 
e) Aan de jury:  

-   Elke nodige maatregel treffen teneinde het goede verloop van het Kampioenschap te verzekeren. 
-  Elke onherroepelijke beslissing te nemen voor de niet - voorziene gevallen in huidig  reglement, meer bepaald 

op sportief of technisch gebied. 

   

Artikel 16. Boetes en Kosten 

 
De clubs dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de boetes opgelopen door hun leden en ploegen.  
Alle boetes zijn betaalbaar vanaf de eerste aanmaning en moeten gestort worden op  
 de rekening van de Koepel: BE56 7512 0175 5188 / BIC: AXABBE22 
 
Zij dienen betaald te worden binnen een tijdstip van 10 werkdagen. 
 
Bij niet betaling binnen de 10 werkdagen zal het bedrag van de boete verdubbeld worden. 
 
Een boete heeft slechts betrekking op de ontmoeting waaruit ze voortvloeit.  
 
De betaling dekt geen andere gelijkaardige sancties die naderhand zouden getroffen worden. 



  

 
Specifieke tuchtmaatregelen 
Elke inbreuk op het bijzonder reglement van deze competitie valt onder de bevoegdheid van het Tuchtreglement van de 
federatie waar het kampioenschap plaats vindt met een eventueel recht tot beroep bij de Koepel. 
 
Ter herinnering voor de deelnemers, gealcoholiseerde dranken, het gebruik van tabak, verboden middelen en een gsm 
zijn formeel verboden op het speelterrein gedurende de competitie. 
 
Het is mogelijk dat een antidopingcontrole zal plaatsvinden. Door zijn inschrijving aanvaardt elke deelnemer deze en 
dient  zich dan ook te gedragen naar de gegeven richtlijnen. 
 
Kosten 
Wijziging van datum 50,00 €  
Aanvraag tot verhaal 75,00 €  
Aanvraag tot beroep 75,00 €  

 
Boeten 
Ontbreken van een thermometer 5,00 €  
Afwezigheid van een ploeg op de competitiedag 250,00 €  
waarvan 
100,00 € voor de ontvangende club en 150,00 € voor administratieve kosten en scheidsrechter 
of 
100,00 € voor de bezoekende club als de ontvangende club afwezig is en 150,00 € voor het FBP-BPF  

 
Afwezigheid van een club op de laatste 4 competitiedagen.                                  500,00 €  
Valse opstelling van een speler of valsheid in het behoren tot een club  250,00 €   
Niet uniforme kledij (per speler) 15,00 €   
Bij recidief van het vorig punt  (per speler) 25,00 €   
Laattijdig toezenden van wedstrijdbladen 15,00 € 
Wedstrijdblad onjuist of onvolledig (voor de 2 clubs) 5,00 €   
Speler onder valse identiteit 250,00 € 
+ uitsluiting van de 3 ploegen van de club voor de dag 
Verandering van datum zonder toestemming (voor beide ploegen) 125,00 €   
Installaties niet conform het reglement 25,00 €  
Wedstrijd gespeeld met niet-naleving der reglementen (voor beide ploegen) 25,00 €   
Niet meedelen van de uitslag 25,00 €  
Laattijdig meedelen van de uitslag 15,00 €  
Foute versturing van uitslag/wedstrijdblad 15,00 € 
Laattijdig opsturen van het wedstrijdblad 15,00 € 
Niet toesturen/ontvangen van het wedstrijdblad 25,00 € 
Deelnemende speler zonder licentie of onder valse identiteit  
Voor de schuldige speler 125,00 € 
Voor de ploegkapitein                                                                           schorsing van 3 maand  + 125,00 € 
Voor de club van de in de fout gaande speler en de kapitein  125,00 € 
Voor de ontmoeting van de dag : 0-9 en –117 tot +117 
Gebruik van GSM tijdens het spel op de speelvelden 25,00 €  
gebruik van tabak, alcoholische dranken en verboden middelen tijdens het spel          x keer  25,00 € 
Administratieve fraude op het wedstrijdblad 15,00 €  
Onvolledige mededeling van de uitslag 15,00 €  
Onvolledige licentie 15,00 € 
Herhaling 30,00 €  
Deelneming van een niet aangeslotene en/of niet heraangeslotene 125,00 € 
   + forfaitscore 
Boete voor inlichtingenfiche 25,00 € 
Forfait (art 2) 
- na 1 september voorafgaand aan het begin van de nationale competitie 250,00 € 
- tijdens de “heen”ronden 500,00 € 
- tijdens de “terug” ronden 750,00 € 
Terugtrekking (art 3) 250,00 € 
Laattijdig opsturen van het wedstrijdblad per week te laat 20,00 € 



  

 

Artikel 17: Prijzen en trofeeën 

 
De kampioenen clubs zullen hun trofee ontvangen tijdens de algemene vergadering van de Belgische Petanque Federa-
tie. 
 

Artikel 18:  Scheidsrechtersvergoedingen 

 
Op vraag van een club kan een scheidsrechter aangeduid worden. In dit geval zal de aanvraag 15 kalender dagen op 
voorhand aan de voorzitter sport van de betrokken federatie overgemaakt worden.  
 
Een forfaitaire som van € 30,00 zal binnen de 10 kalenderdagen door de vragende club gestort worden op het rekening 
van de nationale koepel: BE56 7512 0175 5188.  
 
Bij niet betalen binnen de vooropgestelde termijn zal de scheidsrechtersvergoeding verdubbeld worden.  
De Voorzitters Sport mogen, als zij dit nodig achten, een officiële scheidsrechter afvaardigen voor een bepaalde wed-
strijd. De scheidsrechtersvergoeding valt dan ten laste van de B.P.F. – F.B.P. 
 

Artikel 19 : Verantwoordelijken van het Nationaal Winterkampioenschap 

 
Voorzitter Sport van de P.F.V. / B.P.F. :  
GARNIER Alain 
Gsm :  0491/25 79 05 
E-mail : alain-garnier@pfv.be  
 
Voorzitter Sport van de F.B.FP. / B.P.F.:  
DUPONT Françoise 
Rue de la Bruyère 72, 6001 Marcinelle 
Gsm : 0499/84 01 44 - 0477/81 13 52 
E-mail : francoise.dupont@fbfp.be - fran.dupont@skynet.be  
 
Nationaal Secretariaat:  
B.P.F. – F.B.P. 
Rue Haute Marexhe 144, 4040-Herstal 
Telefoon : 04-227 76 74  
Bankrekening : BE56 7512 0175 5188 / BIC: AXABBE22 
 
Tuchtcommissie:  
PFV : Zuiderlaan 13 - 9000 GENT 
FBFP : Rue Haute Marexhe 144, 4040-Herstal 
 
Nationale Beroepscommissie :  
Koepel : Rue Haute Marexhe 144, 4040-Herstal 
 
Samenstelling Sportieve Jury:  
GARNIER Alain - BORRE Reinold - DUPONT Françoise 
 
Samenstelling Administratieve Jury:   
MELLEKER Jean-Luc - MAYON Patrick - VANHOUTTE Lucien 
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Artikel 20 : Clubs en Contacten 

 

Championnat National – Division 1 
Petanqueclub L’Amigos  

Dikke Lindelaan, 2 te 1020 Brussel 

 : 0486/388691 

CONTACT :  

Borré Renaat 

 : Parochiestraat, 34 te 1130 Brussel 

 : 0487 / 55 80 59 

@ : borrerenaat@hotmail.com  

 P.C. Le Muguet Laminois  

Rue de la Victoire 64 à 4350 Remicourt 

 : 019 / 54 47 45 

CONTACT :  

Dubois Frédéric 

 : Rue de la Victoire 66 à 4350 Remicourt 

 : 0495 / 43 23 02 

@ : freddubois11@hotmail.com  
  

P.C. Lessines  

Rue du Pont de Pierre, 1 à 7860 Lessines 

 :  

CONTACT :  

Comblet Yves 

 : Rue Lenoir Scaillet, 47 à 7860 Lessines 

 : 0478 / 92 39 88 

@ : combletyves@gmail.com  

Royal Pétanque Club Wanze  

Rue Arthur Galand, 26a à 4520 Wanze 

 : 0477 / 83 30 59 

CONTACT :  

Streel Jean-François 

 : Rue des Eglantines, 39 à 4670 Blegny 

 : 0499 / 19 21 09   

@ : jeanstreel.jfs1974@gmail.com   
  

 P.C. De Gulden Kamer  

Blauwkasteelweg,28a  te 8310 Sint-Kruis Brugge 

 : 050 / 37 02 01 

CONTACT :  

Callebert Yves 

 : Daverlostraat, 152 te 8310 Assebroek 

 : 0475 / 60 42 53 

@ : yves.callebert@telenet.be  

P.C. Forever  Saint Josse  

Avenue des Communautés  6 à 1140 Bruxelles 

 : 02 / 726 17 48  

CONTACT :  

Petit Philippe 

 : Rue J. Vanderveken 38 à 1780 Wemmel 

 : 0475 / 82 30 62 

@ : lebrunpierresprl@gmail.com    
  

Pétanque Club Pachy Waterloo  

Rue Théophile Delbar, 33/4 à 1410 Waterloo 

 : 02 / 654 34 58  

CONTACT :  

Thienpondt Andy 

 : Wakkensesteenweg 24 à 8270 Osselgem 

 : 0477 / 13 07 01 

@ : a44@fbfp.be  

P.C. Reynaert Lokeren   

Oude Bruglaan, 49 te 9160 Lokeren  

 : 09 / 279 58 60 -  0495 / 70 29 20 

CONTACT :  

Vranken Kristof 

 : Kakemanstraat 110/a te 9280 Lebbeke 

 : 0477 / 18 73 20 

@ : kristof.vranken@outlook.com  
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Championnat National – Division 2 
Petanqueclub Schorpioen  

Botestraat, 98a te 9032 Wondelgem 

 : 09 / 259 14 28 

CONTACT :  

Van De Velde Yves 

 : Molenstraat 17A te 9240 Zele 

 : 0492 / 87 59 33 

@ : marcdm123@gmail.com  

P.C. Lint  

Kontichsesteenweg, 83  te 2547 Lint 

 : 03 / 454 57 59 

CONTACT :  

Op De Beeck Marc 

 : Keizershoek, 352 te 2550 Kontich 

 : 0486 / 47 84 46 

@ : modb@pandora.be  
  

P.C. Genenbos-Lummen  

Bokestraat 1 te 3560 Lummen 

 : 0498 / 11 94 11 

CONTACT :  

Claes Benny 

 : Nieuwstraat 21 te 3560 Lummen 

 :    

@ : bennyclaespcgenenbos@hotmail.com  

Royal Pétanque Club Elite  

Rue Saint-Lambert, 34 à 1200 Bruxelles 

 : 02 / 771 97 93 

CONTACT :  

Degand Frédéric  

 : Brugstraat 11 à 1560 Hoeilaart 

 : 0476/ 73 23 56 

@ : auderghem050914@hotmail.com  
  

K.P.C. Alosta  

Langestraat 12 te 9300 Aalst 

 : 0484 / 46 65 65 

CONTACT :  

Backaert Jeannot 

Valerius De Saedeleerstraat 93 te 9300 Aalst 

 : 0475 / 69 98 51 – 053 / 77 54 71   

@ : info@backaert.be  

 P.C. Tertre-Espérance  

Rue Zéphirin Caron, 1 à 7333 Tertre 

 : 065 / 52 02 99 

CONTACT :  

Dufrasnes David 

 : Rue Notre-Dame du Salut, 12 à 7301 Hornu 

 : 0491 / 25 33 72 

@ : david_duf_100@hotmail.com  
  

P.A.S.A.  

Rue du Vieux Moulin 23 à 1160 Auderghem 

 : 02 / 662 14 09 

CONTACT :  

Libert Jean-Luc 

 : Av. des Bouleaux 54 à 1170 Boitsfort 

 : 0496 / 21 37 02   

@ : jeanluc5343@hotmail.com     

Pétanque Club Capri  

Rue Waleffe, 86 à 4101 Jemeppe 

 : 04 / 234 17 23 

CONTACT :  

Podor Serge 

 : Place de l’Eglise, 3 à 4684 Haccourt 

 : 0497 / 67 70 88  
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