Basketbal Vlaanderen
Provincie Oost Vlaanderen

Seizoen 2018– 2019
Seniores
Eerste provinciaal heren:
 1 reeks van 14 ploegen spelen een reguliere competitie.
 2 dalers naar 2e provinciaal (nrs 13 en 14 van de reguliere competitie).
 Bij 2 of 3 dalers uit landelijk stijgt het aantal dalers respectievelijk naar 3 of 4.
 De play-offs worden gespeeld tussen de 4 hoogst eindigende ploegen van de reguliere
competitie welke de intentie hebben tot stijgen.
 De winnaar van de play-offs is provinciaal kampioen en statutaire stijger naar 2e
landelijke. De verliezende finalist is de eventuele bijkomende stijger. Eventuele verdere
bijkomende stijgers zijn de hoogst geklasseerde ploegen van de reguliere competitie
welke de intentie tot stijgen hebben.
 Indien er slechts 3 ploegen de intentie tot stijgen hebben wordt de winnaar van een
driehoekstornooi de kampioen en de statutaire stijger. Eventuele bijkomende stijgers zijn
de deelnemers aan het driehoekstornooi waarbij Art. 268 van het HHR van toepassing is.
 Indien er slechts 2 ploegen de intentie tot stijgen hebben wordt de winnaar van een
“best-of –three” de kampioen en de statutaire stijger; de verliezer is de eventuele
bijkomende stijger.
 Wedstrijden(01..- 13..) geprogrammeerd tot en met 16 december 2018 (heenronde)
moeten uiterlijk op 31 december 2018 gespeeld zijn. Wedstrijden van de terugronde moeten gespeeld zijn ten laatste op donderdag 28 maart 2019 (voor aanvang
van de voorlaatste speeldag).
 Einde competitie zondag 07 april 2019.
 Playoffs halve finales: 10 of 11/4; 13 of 14/4; 17 of 18/4.
 Playoffs finales: 20 of 21/4; 24 of 25/4; 27/4 of 28/4.
 Indien er slechts 2 of 3 ploegen de intentie tot stijgen hebben zullen de speeldata te
gepasten tijde worden bekendgemaakt.
Tweede provinciaal heren:
 1 reeks van 14 ploegen spelen een reguliere competitie.
 2 verplichte stijgers naar 1e provinciaal (1e en 2e van de competitie).
 3 dalers naar 3e provinciaal (nrs 13 en 14 van de reguliere competitie).
 Bij 2 of 3 dalers uit landelijk stijgt het aantal dalers respectievelijk naar 3 of 4.
 Bijkomende stijgers volgens eindklassering van de competitie.
 Wedstrijden(01.. – 13..) geprogrammeerd tot en met 16 december 2018 (heenronde)
moeten uiterlijk op 31 december 2018 gespeeld zijn. Wedstrijden van de terugronde moeten gespeeld zijn ten laatste op donderdag 04 april 2019 (voor aanvang
van de voorlaatste speeldag).
 Einde competitie zondag 14 april 2019.
Derde provinciaal heren:
 2 reeksen van 14 ploegen spelen een reguliere competitie.
 De beide kampioenen zijn verplichte stijgers.
 Rangschikking voor bijkomende stijgers wordt door testmatchen bepaald.
 Nrs 13 en 14 van iedere reeks dalen naar 4e provinciaal.
 Bij 2 dalers uit landelijk stijgt het aantal dalers naar 5; de verliezer van een testmatch
tussen de nrs 12 van iedere reeks daalt dan naar 4e provinciaal.
 Bij 3 dalers uit landelijk stijgt het aantal dalers naar 6; de nrs 12 van iedere reeks dalen
dan naar 4e provinciaal.
 Wedstrijden(01.. – 13..) geprogrammeerd tot en met 16 december 2018 (heenronde)
moeten uiterlijk op 31 december 2018 gespeeld zijn. Wedstrijden van de terugronde moeten gespeeld zijn ten laatste op donderdag 04 april 2019 (voor aanvang
van de voorlaatste speeldag).
 Einde competitie zondag 14 april 2019.

 Testwedstrijden in het weekend van 21 april 2019.
Vierde provinciaal heren:
 2 reeksen (1 van 13 en 1 van12 ploegen spelen een reguliere competitie.
 Nrs 1 en 2 van beide reeksen stijgen naar 3e provinciaal.
 Rangschikking voor bijkomende stijgers wordt door testmatchen bepaald.
 Wedstrijden(01.. – 13..) geprogrammeerd tot en met 16 december 2018
(heenronde) moeten uiterlijk op 31 december 2018 gespeeld zijn. Wedstrijden van
de terugronde moeten gespeeld zijn ten laatste op donderdag 04 april 2019 (voor
aanvang van de voorlaatste speeldag).
 Einde competitie zondag 14 april 2019.
 Testwedstrijden in het weekend van 21 april 2019.
Eerste provinciaal dames:
 1 reeks van 12 ploegen spelen een reguliere competitie.
 De kampioen is de statutaire stijger naar 2e landelijke
 1 daler naar tweede provinciaal (nr 12 van de reguliere competitie).
 Bij 2 of 3 dalers uit landelijk stijgt het aantal dalers respectievelijk naar 2 of 3.
 Bijkomende stijger(s) volgens de rangschikking van de reguliere competite.
 Wedstrijden(01..--13..) geprogrammeerd tot en met 16 december 2018 (heenronde)
moeten uiterlijk op 31 december 2018 gespeeld zijn. Wedstrijden van de terugronde moeten gespeeld zijn ten laatste op donderdag 04 april 2019 (voor aanvang
van de voorlaatste speeldag).
 Einde competitie zondag 14 april 2019.
Tweede provinciaal dames:
 1 reeks van 15 ploegen spelen een reguliere competitie.
 2 statutaire stijgers naar 1e provinciale (1e en 2e van de competitie).
 Bijkomende stijger(s) volgens de rangschikking van de reguliere competitie.
 Wedstrijden(01.. – 13..) geprogrammeerd tot en met 16 december 2018 (heenronde)
moeten uiterlijk op 31 december 2018 gespeeld zijn. Wedstrijden van de terugronde moeten gespeeld zijn ten laatste op donderdag 04 april 2019 (voor aanvang
van de voorlaatste speeldag).
 Einde competitie zondag 14 april 2019.

Jeugd heren:
Juniors U21
 Spelen in 2 reeksen van 8 clubs een competitie tot 16 december 2018.
 De nrs 1 t/m 4 van elke reeks spelen een eindronde van 8 speeldagen tegen de nrs. 1 t/m
4 van de andere reeks (met behoud van de punten uit de reeds gespeelde wedstrijden in
de 1e ronde). Hetzelfde gebeurt met de nrs 5 t/m 8 van beide reeksen.
 De eindrondes vangen aan op zaterdag 02 februari 2019.
 De winnaar van de topreeks (nrs 1 t/m 4) is kampioen Oost-Vlaanderen.
 Einde competitie zondag 28 april 2019.
 Eventuele testwedstrijd voor de kampioenstitel in het weekend van 05 mei 2019.
Kadetten U18 A en B (provinciaal)
 Spelen in 2 reeksen van 8 clubs competitie tot met 26 januari 2019.
 De nrs 1 t/m 4 van elke reeks spelen een eindronde van 8 speeldagen tegen de nrs 1 t/m
4 van de andere reeks (met behoud van de punten uit de reeds gespeelde wedstrijden in
de 1e ronde). Hetzelfde gebeurt met de nrs 5 t/m 8 van beide reeksen.
 De eindrondes vangen aan op zaterdag 09 februari 2019.
 De winnaar van de topreeks (nrs 1 t/m 4) is kampioen Oost-Vlaanderen
 Einde competitie zondag 28 april 2019.
 Eventuele testwedstrijd voor de kampioenstitel in het weekend van 05 mei 2019.

Kadetten U18 C (gewestelijk)
 Spelen in hun reeks een volledige competitie met 11 ploegen.
 Einde competitie zondag 28 april 2019.
Miniemen U16 A en B (provinciaal)
 Spelen in 2 reeksen van 9 clubs een volledige competitie.
 Kruisfinales op neutraal terrein tussen de eerste 2 van iedere reeks zullen daarna worden
ingericht. De winnaar van deze kruisfinales is kampioen Oost-Vlaanderen.
 Einde competitie op zondag 17 maart 2019.
 Kruisfinales in het weekend van 21 april 2019.
Miniemen U16 C (gewestelijk)
 Spelen in hun reeks een volledige competitie met 11 ploegen.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.
Pupillen U14 A en B (provinciaal)
 Spelen in 2 reeksen een volledige competitie met 10 ploegen per reeks.
 Kruisfinales op neutraal terrein tussen de eerste 2 van iedere reeks zullen daarna worden
ingericht. De winnaar van deze kruisfinales is kampioen Oost-Vlaanderen.
 Einde competitie op zondag 17 maart 2019.
 Kruisfinales in het weekend van 21 april 2019.
Pupillen U14 C en D (gewestelijk)
 Spelen in 2 reeksen een volledige competitie (1 reeks van 11 en 1 reeks van 12).
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.
Benjamins U12 A en B (provinciaal)
 Spelen in 2 reeksen van 10 ploegen een competitie tot 24 februari 2019.
 De competitie in deze reeksen begint pas op zaterdag 29 september 2018.
 De nrs 1 en 2 van elke reeks spelen een eindronde van 4 speeldagen tegen de nrs 1 en 2
van de andere reeks (met behoud van de punten uit de reeds gespeelde onderlinge
wedstrijden uit de 1e ronde). Hetzelfde gebeurt met de nrs 3 en 4, 5 en 6, 7 en 8, 9 en 10.
 De eindrondes vangen aan op zaterdag 16 maart 2019.
 De winnaar van de topreeks (nrs 1 en 2) is kampioen Oost-Vlaanderen.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.
 Eventuele testwedstrijd voor de kampioenstitel in het weekend van 05 mei 2019.
Benjamins U12 C, D, E, F en G (gewestelijk)
 Spelen in 5 reeksen (4 reeksen van 10 en 1 reeks van 9 ploegen) een competitie tot 24
februari 2019.
 De competitie in deze reeksen begint pas op zaterdag 29 september 2018.
 Alle ploegen spelen een eindronde van 4 speeldagen tegen gelijk gerangschikte ploegen
uit andere reeksen. De juiste speelformule(s) zal (zullen) later vastgelegd worden.
 De eindrondes vangen aan op zaterdag 16 maart 2019.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.
Microben U10 A en B (provinciaal)
 Spelen in 2 reeksen van 10 ploegen een competitie tot 24 februari 2019.
 De competitie in deze reeksen begint pas op zaterdag 29 september 2018.
 Alle ploegen spelen een eindronde van 4 speeldagen tegen gelijk gerangschikte ploegen
uit de andere reeks.
 De eindrondes vangen aan op zaterdag 16 maart 2019.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.

Microben C, D, E en F (gewestelijk)
 Spelen in 4 reeksen (3 reeksen van 11 en 1 reeks van 12 ploegen) een volledige
competitie.
 De competitie in deze reeksen begint pas op zaterdag 29 september 2018.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.
Pré -microben U8 A, B en C
 Pré-microben A, B en C (2/3*3) spelen een volledige competitie (2 reeks van 6 en 1
reeks van 5 ploegen) een volledige comptitie.
 Pré-microben C (1/3*3) spelen een dubbele competitie met 6 ploegen over gans seizoen.
 De competitie in deze reeksen begint pas op zaterdag 29 september 2018.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019.

Jeugd dames:
Kadetten U19:
 5 Oostvlaamse ploegen spelen in de interprovinciale competitie verdeeld over 2 reeksen
(1 ploeg in de A-reeks en 4 ploegen in de C-reeks) tot 24 februari 2019.
 Er volgt een heropdeling vanaf maart 2019; indeling volgt later.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019 (vermoedelijk).
 Eventuele testwedstrijd voor provinciaal kampioen in het weekend van 05 mei
2019.
Miniemen U16:
 9 Oostvlaamse ploegen spelen in de interprovinciale competitie verdeeld over 2 reeksen
(1 ploeg in de B-reeks en 8 ploegen in de C-reeks) tot 24 februari 2019.
 Er volgt een heropdeling vanaf maart 2019; indeling volgt later.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019 (vermoedelijk).
 Eventuele testwedstrijd voor provinciaal kampioen in het weekend van 05 mei
2019.
Pupillen U14:
 5 Oostvlaamse ploegen spelen in de interprovinciale competitie verdeeld over 2 reeksen
(2 ploegen in de B-reeks en 3 ploegen in de C-reeks) tot 24 februari 2019.
 Er volgt een heropdeling vanaf februari 2018; indeling volgt later.
 Einde competitie op zondag 28 april 2019 (vermoedelijk).
 Eventuele testwedstrijd voor provinciaal kampioen in het weekend van 05 mei
2019.
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