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Artikel 1: Inrichting
Petanque Hageland is een regionale liefhebbers competitie ingericht door de afvaardiging van
de deelnemers en geleid door de dagelijks bestuur. Het wordt betwist volgens het
huishoudelijk reglement en overeenkomstig het internationale Petanque spelreglement met
uitzondering van de bepalingen vervat in dit reglement.
Bij inschrijving voor het kampioenschap onderschrijft de club automatisch dit reglement.
De inrichting valt onder de bevoegdheid van de competitieleiders die bij alle geschillen in
overleg met het dagelijks bestuur beslissingsrecht heeft.

Artikel 2: Kampioenschap & ploegen
>>>>2.1 Inleiding
Onder kampioenschap wordt verstaan het geheel van wedstrijden betwist tijdens éénzelfde
seizoen en dit in alle reeksen.
De inschrijving voor deelname aan het kampioenschap is vastgelegd op uiterlijk 15 Januari
>>>>2.2 Deelname van de ploegen aan het kampioenschap
Inschrijving voor deelname aan het kampioenschap wordt slechts aanvaard wanneer de ploeg
administratief en financieel in orde is. Dit is na ondertekening van het huishoudelijk reglement
en het betalen van het inschrijvingsgeld . Een club kan met meerdere ploegen
aantreden van minstens 3 (drie) spelers per ploeg. Het inschrijvingsgeld dient per ploeg
betaald te worden.
>>>>2.3 Inschrijvingsgeld
Dit bedraagt 60 € inschrijving per ploeg en dit per seizoen te storten op rekening

BE45 0682 4142 9589 van Petanque Hageland.
De boetes worden jaarlijks verrekend met het inschrijvingsgeld van elke ploeg.
Nieuwe ploegen moeten ook maar 60 € inschrijvingsgeld betalen.
>>>>2.4 Wijziging van ploegen
Wanneer een ploeg wijzigt van naam of club en méér dan 75 % van de spelers die reeds in
het vorige seizoen meespeelden blijven aangesloten bij deze ploeg, dan blijft de ploeg in de
huidige reeks of gaat ze naar de reeks waar ze normaal gezien op het einde van het seizoen
zou gaan. Indien minder dan 75% van de spelers overblijven , dan moet deze starten in de
laagste reeks.
Deze wijziging is enkel mogelijk tussen 2 seizoenen. Het is mogelijk om in de eerste helft van
het nieuwe seizoen spelers toe te voegen, maar de verhouding van 1 nieuwe op minstens 3
oude spelers moet zeker tijdens de heenronde behouden blijven.
>>>>2.5 Stopzetting van een ploeg of club
Wanneer een ploeg of een club beslist om te stoppen met de deelname aan de competitie,
dan moet deze dat doorgeven aan de competitieleider. Deze ploeg zal geen aanspraak kunnen
maken op het inschrijvingsgeld of de waarborg. De ploeg of club zal uit de reeks(en) genomen
worden en alle scores zullen ongeldig verklaard worden.

Artikel 3: Deelname van personen & ploegen aan wedstrijden
>>>>3.1 Aansluiting & deelname
Iedereen ,man of vrouw of jongere (vanaf 12 jaar) kan deelnemen aan wedstrijden als speler.
Per set kan maar 1 jongere van 12 tot 16 jaar spelen, de 2 andere
spelers dienen ouder te zijn dan 16 jaar. Aansluiten gebeurt door vermelding op de spelersCOMPETITIEREGLMENT
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lijst van zijn ploeg. De spelerslijsten moeten vóór 15 Januari van het kampioenschap in het
bezit zijn van Albert Tombeur. Spelers die aangesloten zijn bij de nationale Petanqueliga
worden niet toegelaten tenzij deze spelers voor minstens 1 jaar zijn uitgeschreven bij de
Petanqueliga ( met uitzondering van de spelers t.e.m. ERE DIVISIE ) Onrechtmatige
deelname aan een wedstrijd leidt ambtshalve tot verlies van 4 – 0 en een boete van 10 €.
>>>>3.2 Documenten nodig voor deelname aan een wedstrijd
Er is een spelerskaart verplicht. Men moet voor de wedstrijd en per set , de voornaam en
familienaam en lidnummer van de spelers per ploeg op het wedstrijdblad vermelden voor
aanvang van elke set . Het tonen van de spelerskaart is verplicht voor elke set. Indien een
speler geen spelerskaart kan voorleggen , mag deze niet spelen. Ook is het verplicht om een
kopij bij de hand te hebben van het competitiereglement en het internationaal reglement.
>>>>3.3 Kernspelers
Als een club meerdere ploegen inschrijft voor het kampioenschap dient zij per ploeg een
aparte spelerslijst in te dienen en dit voor 15 Januari. De spelers kunnen tijdens het kampioenschap alleen voor de vermelde ploeg spelen. Wisselen van ploeg of club is maximaal één keer
toegestaan per seizoen. Er wordt een bijdrage betaald van 1 € per wissel. Deze wissel moet
goedgekeurd worden door het dagelijks bestuur en er mogen geen wissels meer doorgevoerd
worden tijdens de laatste 3 wedstrijden van de kalender. Nieuwe spelers moeten minstens 7
dagen voor de wedstrijd gemeld worden bij de wedstrijdleiding en kunnen pas meespelen
na goedkeuring.
>>>>3.4 Onvoorziene afwezigheid van een ploeg voor een wedstrijd
Een ploeg die door overmacht niet volledig kan zijn op het aanvangsuur voor het betwisten
van haar wedstrijd , mag deze aanvangen met 2 spelers die dan elk met 2 ballen spelen,
als er nadien andere spelers van deze ploeg toekomen mogen deze pas meespelen als de
reeds begonnen set uitgespeeld is. Als er geen enkele speler kan aanwezig zijn dan is deze
ploeg verplicht om onmiddellijk de tegenstrever en de competitieleider te verwittigen en de
wedstrijd dient dan binnen de veertien dagen gespeeld te worden.
>>>>3.5 Forfait
Wanneer een ploeg 30 minuten na het startuur nog steeds niet op het speelveld is en nog niets
van zich heeft laten horen ,kan de aanwezige ploeg forfait eisen. De ploegverantwoordelijke
verwittigd dan de competitieleider welke dan verder zal beslissen. Indien het forfait wordt
aanvaard, dan krijgt de aanwezige ploeg 4 set punten winst met een stand van 13 set punten
Tegen 0 set punten. De afwezige ploeg moet ook een boete betalen van 20 €.
>>>>3.6 Algemeen forfait
Een ploeg die tijdens het kampioenschap niet meer in staat is om de resterende wedstrijden
te spelen wordt bestraft met algemeen forfait. Indien er echter een mogelijkheid bestaat om de
wedstrijden later te spelen, maar voor het voorlaatste wedstrijd week-end , zal zij dit doen om
competitievervalsing te voorkomen. Algemeen forfait voor het kampioenschap houdt in dat de
ploeg zijn inschrijvingsgeld verliest.

Artikel 4:Verloop van de wedstrijd
De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de plaats,uur en de dag aangeduid op de kalender
De 2 laatste wedstrijden moeten op de datum van de kalender worden gespeeld,verplaatsen in dezelfde
Week kan mits de toelating van de spelleider.
Er worden geen inhaalwedstrijden gespeeld in de laatste wedstrijd.

>>>>4.1 Aanvangsuren
Het aanvangsuur wordt door de thuisploeg voor het kampioenschap samen met de wedstrijddag bij de inschrijving meegedeeld (aanvangsuur ten vroegste 19h00) wanneer door een fout
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van één van de beide ploegen de wedstrijd niet kan aanvangen ten laatste 30 minuten na het
vastgelegde aanvangsuur kan de wedstrijd alsnog aanvangen als de ploegverantwoordelijken
tekenen voor akkoord. Zo niet wordt de wedstrijd uitgesteld en binnen de 14 dagen gespeeld.
Dag en uur worden door beide ploegverantwoordelijken overeengekomen. Gevallen van
heirkracht ,overmacht of eventuele betwistingen worden beoordeeld door het dagelijks bestuur.
Bij wijzigingen van het beginuur dient dit op voorhand aan het dagelijks bestuur te worden
meegedeeld (minstens twee dagen op voorhand) De tegen party dient 15 minuten voor de
aanvang van de wedstrijd de mogelijkheid te hebben om te oefenen.
>>>>4.2 Starten der wedstrijden
De accomodaties dienen klaar te zijn 15 minuten voor het vastgestelde aanvangsuur.
>>>>4.3 Wedstrijd
>>De wedstrijd wordt betwist naar 4 sets van 13 punten.
>>Per gewonnen set behaald de winnaar 1 (één) punt.
>>Men kan maximum 4 (vier) punten en minimum 0 (nul) punten behalen per wedstrijd
>>Bij gelijkheid van punten is het saldo, dit is het verschil tussen de gemaakte setpunten en
de tegen gemaakte setpunten beslissend.
>>Voor elke wedstrijd wordt er getost.
>>Vanop de plek waar de but gegooid wordt, begint het spel.
>>Er wordt “ op en af “ gespeeld. Tenzij er overeengekomen wordt vanaf 1 kant te spelen door een
handicap van 1 of meer spelers.
>>Indien bij het ingooien van de but deze tegen de koord komt , telt dit als een geldige worp en
gaat het spel gewoon door.
>>De startpositie van de speler ligt steeds in het verlengde van het vorige spel. De ploeg die
de toss wint bepaald de eerste startpositie. Daarna wordt steeds in het verlengde van de
but gespeeld. Indien de but uit is geldt nog steeds het verlengde van de but. m.a.w. Bij het
buitengaan van de but aan de zijkant van het terrein begint men in de hoek op te gaan en
Indien de but over het einde van de baan gaat zal op die plaats gestart worden.
>>De ballen op het terrein worden pas opgeraapt als de beide ploegen akkoord
zijn over de behaalde punten. Alle ballen dienen op de grond te blijven liggen tot men
onderling akkoord is over de behaalde punten.
>>Als de but door een bepaalde omstandigheid ( bvb bij het tireren) terugkaatst naar de plaats
waar er opgegaan wordt en de but beland binnen de 3 meter van de plaats waar wordt
opgegaan dan is dat hetzelfde als buitengaan en dan moet het spel herspeeld worden.
Als 1 ploeg dan nog ballen overheeft dan krijgen zij evenveel punten als er nog ballen zijn.
>>Zowel de but als een bal zijn pas uit als deze volledig over de koord is geweest d.w.z.
( men moet de koord volledig kunnen zien voordat de but of bal buiten is. )
>>Op de 2 laatste wedstrijddagen worden de matchen in dezelfde week en hetzelfde uur
gespeeld ,en dit om speculaties uit te schakelen.Er mogen geen inhaalwedstrijden gespeeld
worden in de laatste wedstrijd.
>>In geval van discussie moet men eerst het competitiereglement raadplegen. Indien het
probleem hiermee niet opgelost is moeten de spelers het internationaal spelreglement
raadplegen. Indien er zich dan nog problemen voordoen moet de competitieleider of iemand
van het dagelijks bestuur gecontacteerd worden.
>>Enkel de 2 ploegen mogen zich op het speelveld begeven,alsook ploegverantwoordelijken
als hierom gevraagd wordt(om bvb te meten).andere personen of spelers blijven van het veld.
>>Wanneer de bal buiten gespeeld wordt en blijft liggen naast de koord dan moet deze bal
verwijderd worden en op een plaatst gelegd worden waar hij het spel niet kan hinderen .
>>De ploegverantwoordelijke is de enige die richtlijnen mag geven op aanvraag van zijn spelers.
>>De ploegverantwoordelijke mag zich begeven op het speelveld maar mag enkel de
speelzone betreden wanneer hem om raadgevingen gevraagd wordt.
>>Na de raadgevingen verlaat hij/zij de speelzone .
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>>>>4.4 Meten
Wanneer er gemeten wordt,moet er steeds gemeten worden van de voorzijde van de but tot
de voorzijde van de bal (niet het middelpunt!!!) Beide teams moeten hun akkoord geven alvorens
de ballen mogen opgeraapt worden. “ Een te vroeg opgeraapte bal telt niet als punt “
Enkel de spelers van de 2 ploegen en de ploegverantwoordelijken (op aanvraag ) mogen meten.

Indien er dan nog geen overeenkomst is en er is iemand van het bestuur aanwezig dan mag
er gevraagd worden of deze wilt meten (zijn beslissing is sluitend voor beide partijen)
>>>>4.5 Wedstrijdblad
De thuisploeg dient 3 wedstrijdbladen te voorzien. Eén exemplaar voor de competitieleider,
één exemplaar voor de tegenstrever en één exemplaar voor zichzelf. Het wedstrijdblad wordt
bijgehouden door een verantwoordelijke van de thuisploeg. Op het wedstrijdblad vermeld men
de namen ( voornaam, familienaam en lidnummer) van de spelers per ploeg , de setstanden,
het saldo en de namen van de ploegen met de behaalde setpunten, waarna het ondertekend
wordt door de beide ploegverantwoordelijken. Alle gemaakte punten moeten vermeld worden
Op het wedstrijdblad zodat men het verloop van de set makkelijk kan volgen . ( zie voorbeeld )
>>>>4.6 Meedelen van de uitslag van een wedstrijd
De uitslag ( eindscore en setstanden) wordt door de thuisploeg per sms meegedeeld op
het nummer 0471 : 51 32 76 , of via e-mail albert.tombeur@gmail.com
voor de zondagmiddag (12 uur ) volgend op de wedstrijd. Indien de uitslag via e-mail wordt
doorgestuurd is het aangeraden om een leesbevestiging te vragen zodat men zeker is dat
deze is aangekomen.
Het wedstrijdblad dient binnen de 8 dagen (postdatum is bepalend)
op het volgende adres bezorgd te worden Tombeur Albert Blijstraat 19 A 3473 Waanrode
Bij verzuim wordt er 1 punt afgetrokken van de setstand .
>>>>4.7 Verplaatsen of uitstellen van wedstrijden
>>Een wedstrijd kan alleen verplaatst worden bij akkoord van beide ploegverantwoordelijken .
deze moet tenminste 7 dagen op voorhand aangevraagd worden bij de spelleider . En er moet
een geldige reden zijn . Verplaatsen in dezelfde week is mogelijk mits de spelleider te
verwittigen met een geldige reden. Verlof van een aantal spelers telt niet mee .
>>Een wedstrijd kan uitgesteld worden omwille van weersomstandigheden of onbespeelbaar
terrein. In dit geval wordt de tegenspeler ,indien nog mogelijk telefonisch verwittigt.
>>Een verplaatste wedstrijd wordt ofwel de week ervoor ofwel een week erna gespeeld.
>>Er mogen maar 2 wedstrijden verplaatst worden tenzij om een niet te voorziene oorzaak
( overlijden , ziekte huwelijk enz. Verlof door enkele spelers telt niet mee )
>>Indien de weersomstandigheden slecht worden ( bvb. waterplassen op het terrein) of door
bvb; lichtuitval moet er gestopt worden met spelen. Indien er na 30 minuten nog niet kan
gespeeld worden moet, na onderling overleg de wedstrijd binnen de 7 dagen verder
gespeeld worden vertrekkende van de laatste set stand ( ook de tussenstand van de reeds
gestarte set blijft). De wedstrijdbladen worden aan de 2 ploegverantwoordelijken gegeven
zodat er geen wijzigingen aan de score kunnen gemaakt worden.
>> De wedstrijden die verplaatst werden omwille omwille van weersomstandigheden tellen
hiervoor niet mee.
>>>>4.8 Klassement
Aan de hand van de meegedeelde uitslagen wordt hierna een klassement van opgemaakt
(op de website of via e-mail) met de gespeelde,gewonnen,verloren wedstrijden,draws,
gewonnen en verloren sets het saldo en behaalde punten. Indien twee of meerdere ploegen
gelijke punten totaliseren is het hoogste saldo beslissend.Als in het eindklassement twee of
meerdere ploegen gelijke punten en eenzelfde saldo otaliseren dan zijn de onderling gespeelde
wedstrijden bepalend. Als ook hier gelijkheid is,is er een bijkomende wedstrijd nodig die
gespeeld wordt op een neutraal terrein aangeduid door de competitieleider. Is er hier nog
gelijkheid dan speelt men nog een extra vijfde set om een winnaar te kennen.
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>>>>4.9 Stijgen en dalen
Indien er in meerdere reeksen gespeeld wordt dan stijgen de twee eerste ploegen naar de
hogere reeks en dalen de twee laatste ploegen naar de lagere reeks. Indien er wijzigingen
komen naar het volgende seizoen ( door bvb. Wegvallen of bijkomen van ploegen) zal het
mogelijk zijn dat meer ploegen zullen stijgen. Het is wel zo dat er altijd twee ploegen zullen
dalen naar de lagere reeks.
>>>>4.10 Accomodatie en benodigdheden
>>>>>4.10.1 Accomodatie
Alle wedstrijden van het kampioenschap worden op een natuurlijke ondergrond, bij voorkeur
Dolomiet gespeeld. Een terrein is minstens 11 meter lang en 2 meter breed. Het terrein wordt
afgebakend met een goed aangespannen koord en deze moet op 20 cm van de
kant geplaatst zijn. De speelafstand ( dit is niet de lengte van het speelveld) moet minstens
tussen 6 en 10 meter zijn.
Deze wordt gemeten vanaf de voorzijde van de werpcirkel.
De werpzone ( cirkel van 50 cm) begint normaal een halve meter van de
Koord . Deze zone bevindt zich op het speelveld. De 10 meter speelafstand vanaf de voorste
rand van de werpzone.
>>>>>4.10.2 Benodigdheden
De thuisploeg voorziet in:
>>Een cochonet ( but)
>>Een meter
>>Een schuifmeter
>>Een meetpasser
>>Een scorebord ( of een markeerder )
>>Wedstrijdblad in 3 exemplaren
>>Degelijk verlichting van het terrein
>>Het competitiereglement en het internationaal reglement
>>Petanqueballen:alle types van metalen ballen ( wel binnen de specificaties van het
internationaal reglement , m.a.w. Tussen 650 gram en 800 gram wegen en een diameter
hebben die ligt tussen de 7,05 cm en de 8,00 cm ) zijn geldig . Het is wel aangeraden
om competitieballen te gebruiken vermits deze ook een nummer dragen en dus gemakkelijk
te herkennen zijn door de spelers. Liefst geen koperen ballen.
>>Spelerskaart per speler: Bij verlies van deze kaart zal er een nieuwe kaart aangemaakt
worden en een aanmaakkost van 1€ gevraagd worden.
>>>>>4.10.3 Transferperiode
>>De transferperiode loopt vanaf einde competitie tot 15 maart van het nieuwe seizoen.
>>Spelers die van ploeg wensen te veranderen dienen hun club op de hoogte te brengen alsook
het dagelijks bestuur van Petanque Hageland met de vermelding van :
>>>>>Transfer naar nieuwe club
>>>>>Stopzetting activiteiten enz,,,,,,,,,,,
>>De nieuwe club dient een nieuwe licentie ( speelpasje ) aan te vragen bij het bestuur van
Petanque Hageland alsook de nieuwe speler op hun spelerslijst te vermelden.
>>Veranderen van reeks of ploeg door kernspelers voor 15 maart van het komende seizoen is
>>gratis. Na 15 maart zal dit 1 € zijn per speler die overgaat.
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Artikel 5:Boetes
>>Forfait : 4 punten voor de ploeg die aanwezig is en 13 setpunten tegenover 0 punten.
De afwezige ploeg dient een boete van 20 € te betalen voor de benadeelde ploeg .
>>Onrechtmatige speler 20 € boete + voor de meegespeelde sets worden punten afgetrokken .
>>Speler niet vooraf gemeld op de spelerslijst 5€ boete
>>Algemeen forfait : verlies van inschrijvingsgeld
>>Laattijdig mededelen van de uitslag wordt 1 punt afgetrokken.
>>Laattijdig versturen van het wedstrijdblad (postdatum op envelop is bepalend) -1 punt
>>Omkopen van ploegen : forfaitscore en boete van 20 € of eventuele uitsluiting
>>Spelleider niet verwittigen bij verplaatsen of uitstellen wedstrijden – 1punt
>>Opstellen van een LIGA speler 20 € boete en verliezen al de punten van de matchen die
deze speler heeft meegespeeld . Deze speler wordt ook geschorst voor de rest van het
seizoen en kan pas terug meespelen nadat hij / zij 1 jaar niet meer gespeeld heeft in LIGA.
( tot ERE DIVISIE kan men nog meespelen in het verbond Petanque Hageland )

Artikel 6 : Verzekering
BIJ ALGEMEEN AKKOORD VAN DE PLOEGVERANTWOORDELIJKEN IS ER VANAF 2009
GEEN VERZEKERING MEER VOORZIEN DOOR PETANQUE HAGELAND !!!!!!!!!
DAARDOOR IS HET BESTUUR NIET MEER VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE
ONGEVALLEN BIJ HET SPELEN VAN WEDSTRIJDEN EN VERZOEKT DAN OOK ALLE
SPELERS VAN PETANQUE HAGELAND OM TIJDENS ALLE WEDSTRIJDEN GEPAST EN
GESLOTEN SCHOEISEL TE DRAGEN. ZO NIET ZAL DE BETROKKEN SPELER ZELF
MOETEN OPDRAAIEN VOOR DE KOSTEN DIE HIJ / ZIJ OPLOOPT BIJ EEN ONGEVAL.

Artikel 7 : Uitsluiting
Uitsluiting uit de competitie wordt beslist door het dagelijks bestuur in samenspraak met de
ploegverantwoordelijken. Indien er tijdens een wedstrijd een klacht wordt geformuleerd zal deze
door het dagelijks bestuur worden bekeken en pas na beslissing van het dagelijks bestuur zal
de wedstrijduitslag worden geldig verklaard.
Het dagelijks bestuur zal regelmatig wedstrijden bijwonen.
Website Petanque Hageland
http://www.petanquehageland.be

TENSLOTTE VRAGEN WE EEN BEETJE RESPECT EN
BEGRIP VOOR DE BESTUURSLEDEN , DIE ER EEN
GANS SEIZOEN TRACHTEN VOOR TE ZORGEN DAT ALLES
CORRECT VERLOOPT ZODAT AL DE CLUBS HUN
GELIEFDE SPORT KUNNEN BEOEFENEN.
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