
 

Aanpassingen TD competities tgv Covid-pandemie 

Geen covid-uitstel meer vanaf 15/02 
Uitstel van wedstrijden wordt vanaf 15.02.22 niet meer aanvaard omwille van Covid-besmettingen of 

quarantaines. Het bestaande protocol vervalt vanaf 15 februari. Enkel in onderlinge overeenkomst 

kunnen wedstrijden nog verplaatst worden. Binnen de 5 kalenderdagen te rekenen vanaf de 

voorziene kalenderdatum van de wedstrijd, dient er een akkoord te zijn over de nieuwe speeldatum. 

Is er geen akkoord dan kan er een datum, tijdstip en locatie opgelegd worden door het departement 

competitie. 

TDW 
Er wordt momenteel geen wijziging doorgevoerd aan de competitieformule. De play-offs en play-

downs blijven behouden. 

Forfaits die 72 uur op voorhand gegeven worden zijn kosteloos. Forfaits door de thuis spelende ploeg 

ter plaatse zijn kosteloos behalve gedane kosten (scheidsrechterkosten, verplaatsing bezoekers). 

TDM1 
Volgende wijzigingen worden onmiddellijk van kracht: 

➢ Geen sportieve dalers naar TDM2 gezien het grillig verloop van het seizoen met uitzondering 

van ploegen die algemeen forfait geven. Drie opeenvolgende forfaits worden gelijkgesteld 

met een algemeen forfait. 

➢ Forfaits die 72 uur op voorhand gegeven worden zijn kosteloos. Forfaits door de thuis 

spelende ploeg ter plaatse zijn kosteloos behalve gedane kosten (scheidsrechterkosten, 

verplaatsing bezoekers). Alle wedstrijden dienen afgewerkt te worden of er dient forfait 

worden voor gegeven. 

➢ 8 mei 2022 wordt vastgelegd als uiterste datum om wedstrijden naar te verplaatsen of in te 

halen. Afhankelijk van het al dan niet spelen van play-offs kan deze datum nog aangepast 

worden. 

➢ Playoffs dienen afgelast of in een aangepast format gespeeld te worden. Dit wordt bepaald 

na overleg met de clubs uit de afdeling. Een beslissing hieromtrent wordt voorzien tegen 15 

februari. 

➢ Tegen 15 februari moeten alle clubs een voorstel ingediend hebben om de reeds uitgestelde 

wedstrijden in te halen. 

➢ Bij discussie omtrent het opnieuw inplannen van wedstrijden kan een datum, tijdstip en 

locatie opgelegd worden door het departement competitie. Eventueel kan het thuisvoordeel 

afgenomen worden door op een neutraal terrein of het terrein van de tegenstander te 

spelen. 

➢ Het seizoen 2022-2023 zal mogelijks dus met 16 ploegen moeten ingericht worden. De 

definitieve beslissing hieromtrent zal genomen worden na ontvangst van de beslissingen 

omtrent de licentieaanvragen. 



 

TDM2 
Volgende wijzigingen worden van kracht: 

➢ Geen sportieve dalers naar Landelijk/Régional gezien het grillig verloop van het seizoen met 

uitzondering van ploegen die algemeen forfait geven. Drie opeenvolgende forfaits worden 

gelijkgesteld met een algemeen forfait. 

➢ De kampioenen van elke reeks stijgen naar TDM1 

➢ Forfaits die 72 uur op voorhand gegeven worden zijn kosteloos. Forfaits door de thuis 

spelende ploeg ter plaatse zijn kosteloos behalve gedane kosten (scheidsrechterkosten, 

verplaatsing bezoekers). Alle wedstrijden dienen afgewerkt te worden of er dient forfait 

worden voor gegeven. 

➢ 18 mei 2022 wordt vastgelegd als uiterste datum om wedstrijden naar te verplaatsen of in te 

halen. 

➢ Tegen 15 februari moeten alle clubs een voorstel ingediend hebben om de reeds uitgestelde 

wedstrijden in te halen. 

➢ Bij discussie omtrent het opnieuw inplannen van wedstrijden kan een datum en tijdstip 

opgelegd worden door het departement competitie. Eventueel kan het thuisvoordeel 

afgenomen worden door op een neutraal terrein of het terrein van de tegenstander te 

spelen. 

➢ Het seizoen 2022-2023 zal mogelijks dus met meer dan 28 ploegen moeten ingericht worden. 

De definitieve beslissing hieromtrent zal genomen worden na ontvangst van de beslissingen 

omtrent de licentieaanvragen. 


