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DEEL 1 Competitieve eerste elftallen - Mannen 
 

Artikel 1 
Het Competitions Department Voetval Vlaanderen richt i.s.m. het Bestuur van LAVA vzw ieder seizoen een 
provinciale bekercompetitie in, “Beker van Antwerpen” genoemd. 
Deze competitie heeft tot doel de ploegen van de lagere afdelingen van de provincie Antwerpen aan te duiden die 
volgend seizoen zullen deelnemen aan de Beker van België. 
De eerste elftallen (dus ook de B-ploegen) van de clubs die tot de lagere afdeling Antwerpen (competitief) behoren 
zijn verplicht deel te nemen.  
 
Artikel 2  
Een beker wordt ieder jaar overhandigd aan de winnaar van de finale. Deze beker wordt na overhandiging eigendom 
van de club. 
 
Iedere club betaalt voor zijn deelname aan de bekercompetitie 2022-2023 een retributie van € 50. Deze retributie 
zal geïnd worden via de R/C van de club. Iedere club ontvangt per ploeg die de 1/8-finale heeft bereikt na afloop 
van de bekercompetitie een geldbedrag of prijs in natura, nader te bepalen in de loop van het seizoen. Dit/deze 
bedrag/prijs in natura zal hoger zijn naarmate deze ploeg, de kwartfinale, halve finale of finale bereikt. 
 
Artikel 3 
De organisatie en het beheer van de Beker wordt waargenomen door het Competitions Department Voetbal 
Vlaanderen i.s.m. het Bestuur van LAVA vzw. Tegen de organisatorische beslissingen kan geen enkel rechtsmiddel 
worden aangewend. 
De klachten betreffende incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, 
aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten die zich voordoen ten laste van clubs tijdens de bekerwedstrijden of 
in rechtstreeks aantoonbare relatie daarmee worden behandeld door het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen. 
 
Artikel 4 
Het is de clubs niet toegelaten op de dag dat zij een bekerwedstrijd hebben, een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen met hun eerste ploeg (Art. 9). 
Het is de clubs bovendien niet toegelaten op de dag zelf, de dag voor en de dag na dat zij een bekerwedstrijd 
hebben, een kampioenschapswedstrijd te spelen met hun eerste ploeg A en/of B. 
 
Artikel 5 
Iedere speler die regelmatig gekwalificeerd is om deel te nemen aan officiële competities van de K.B.V.B. zoals 
omschreven in art. B1.6.14 van het Bondsreglement is gekwalificeerd om uit te komen in deze bekerwedstrijden. 
Tijdens de bekerwedstrijden zijn vijf vervangingen toegestaan (behoudens afwijking in art. B6.59). 
 
Artikel 6 
De kalender der bekerwedstrijden wordt opgemaakt door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen.  
Het schema van de bekercompetitie ziet er als volgt uit: 
 
I. Poulefase 
 
Iedere ploeg speelt in de poulefasen vier wedstrijden die bepaald worden na lottrekking. 
In de mate van het mogelijke spelen in de poulefase enkel ploegen van respectievelijk eerste en tweede provinciale 
tegen elkaar (groepen 1 en 2) en ploegen van derde en vierde provinciale (groepen 3 t.e.m. 6) tegen elkaar.  
In de mate van het mogelijke spelen ploegen van eerste en tweede provinciale die in de competitie 2022-2023 in 
dezelfde reeks spelen, niet tegen elkaar in de poulefase.  
Elke ploeg speelt in de mate van het mogelijke twee maal thuis en twee maal op verplaatsing. 
Indien bij lottrekking een ploeg wordt geloot als bezochte club doch vooraf gevraagd heeft om niet thuis te spelen 
op die bewuste datum, wordt de bezochte club automatisch bezoekende club. 
 
Na de voorziene vier wedstrijden, wordt er in elke groep een rangschikking opgemaakt op basis van volgende criteria 
in dalende volgorde van belangrijkheid:  
a) behaalde punten; 
b) gewonnen wedstrijden; 
c) doelpuntensaldo; 
d) meest gescoorde doelpunten; 
e) meeste doelpunten gescoord op verplaatsing; 
f) minste rechtstreekse rode kaarten; 
g) minste gele kaarten; 
h) loting door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 
 
De eerste 4 gerangschikte ploegen van groep 1 en 2 en de eerste 2 gerangschikte ploegen van groepen 3 t.e.m. 6 
kwalificeren zich voor de 1/8ste finale. 



II. 1/8ste finale tot finale 
 
Zonder verdere loting maar via volgend rooster: 
1/8 FINALE 
 A: 2DE GROEP 3 – 1STE GROEP 1 
 B: 2DE GROEP 5 – 4DE GROEP 2 
 C: 2DE GROEP 4 – 1STE GROEP 2 
 D: 2DE GROEP 6 – 4DE GROEP 1 
 E: 1STE GROEP 3 – 3DE GROEP 1 
 F: 1STE GROEP 6 – 2DE GROEP 2 
 G: 1STE GROEP 5 – 2DE GROEP 1 
 H :1STE GROEP 4 – 3DE GROEP 2 
 
1/4 FINALE  
I: WINNAAR A – WINNAAR B 
J: WINNAAR C – WINNAAR D 
K: WINNAAR E – WINNAAR F 
L: WINNAAR G – WINNAAR H 
 
1/2 FINALE 
M: WINNAAR J – WINNAAR I 
N: WINNAAR L – WINNAAR K 
 
FINALE 
O: WINNAAR M – WINNAAR N 
 
De finale wordt gespeeld op een terrein aan te duiden door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen i.s.m. 
het Bestuur van LAVA vzw. 
De eerstgenoemde club in de finale wedstrijd wordt aanzien als “bezochte club”. 
 
Artikel 7 
Bijzondere schikkingen. 
De thuisspelende club bepaalt de toegangsprijs. 
Hebben gratis toegang tot de wedstrijden:  
- de houders van een bestendige uitnodigingskaart uitgereikt door de K.B.V.B. / V.V.; 
- de houders van een LAVA-kaart; 
- kinderen die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt hebben. 
 
Op straffe van een boete stelt de thuisploeg minstens 25 vrijkaarten ter beschikking van de bezoekende ploeg. 
De overige toeschouwers dienen houder te zijn van een betalend inkomticket. 
 
Abonnementen en/of andere vrijkaarten uitgereikt door de clubs zijn niet geldig voor de bekerwedstrijden vanaf de 
1/8e finale. 
 
In de poulefase is er geen verdeling van ontvangsten. Vanaf de 1/8 finale wordt de bruto-ontvangst van een wedstrijd 
in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs, behoudens andersluidend akkoord. In elk geval draagt de bezochte 
club de bondsheffing, de eventuele verzekeringskosten, de organisatiekosten en de gemeentetaks, terwijl de 
bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt.  
De vergoedingen + de niet-terugbetaalde verplaatsingskosten voor scheidsrechter en assistent-scheidsrechters 
worden voor de helft gedragen door beide clubs.. 
 
Wanneer de finale op neutraal terrein wordt gespeeld, worden de inkomgelden van de wedstrijd in drie gelijke delen 
verdeeld tussen de club van het terrein waarop de wedstrijd gespeeld wordt en de twee spelende clubs na aftrek 
van: 
 
-De verplaatsingskosten per ploeg (Art.B1.30) 
-De door het Bestuur van LAVA vzw vastgestelde organisatiekosten begroot op 250,00 EUR 
-De bondsheffing (Art. B3.87) 
-De gemeentetaks 
-De niet terugbetaalde vergoedingen voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 
-De buitengewone verzekeringskosten aangegaan op gezamenlijk verzoek van de betrokken clubs 
 
Om betwistingen te vermijden, zal de bezochte club, in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van de 
bezoekende club en in voorkomend geval een afgevaardigde van de inrichtende club onmiddellijk na de wedstrijd 
overgaan tot het opmaken van de staat der ontvangsten. De bezoekende club dient een factuur op te maken. 
Uiteraard mag de bezoekende club mee controle uitoefenen aan de ingang. 
Wanneer het Bestuur van LAVA vzw moet tussenkomen in een financieel geschil, zal de in het ongelijk gestelde 
club beboet worden met € 50. 



 
Artikel 8 
De bekercompetitie begint op zaterdag 6 augustus 2022. 
In de poulefase hebben de wedstrijden plaats op zaterdag om 18.30 uur, tenzij andersluidende beslissing van het 
Competitions Department Voetbal Vlaanderen.  
Speeldagen: zaterdagen 6, 13, 20 en zondag 28 augustus 2022. 
De wedstrijden kunnen naar de volgende zondag verschoven worden indien de tegenstrever akkoord gaat en indien 
deze wijziging minstens 4 werkdagen voorafgaand de oorspronkelijke datum wordt aangevraagd aan het 
Competitions Department Voetbal Vlaanderen, conform Art. B7.14 
Indien op een bepaalde speeldag een wedstrijd dient betwist te worden waarbij één of twee van de tegenstrevers 
dienen te spelen voor de Beker van België, wordt deze wedstrijd van ambtswege verplaatst naar de volgende 
woensdag om 19.00 uur. 
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen behoudt zich het recht om de speeldata te wijzigen. 
 
Artikel 9 
De wedstrijden van de Beker moeten doorgaan op de vastgestelde data. Ingeval van uitstel gaat men als volgt te 
werk (enkel tijdens de poulefase): 
Indien een wedstrijd niet aangevat wordt of tijdens de eerste speelhelft wordt stilgelegd, ingevolge slechte 
weersomstandigheden of slechte toestand van het veld, wordt getost. De winnaar van de toss wint de wedstrijd met 
3-0 of 0-3 en de 3 punten worden toegekend aan de winnende club. 
Wedstrijden stopgezet tijdens de tweede speelhelft ingevolge slechte weersomstandigheden of slechte toestand 
van het speelveld: de uitslag die op het moment van de stopzetting was bereikt, blijft behouden. 
Bij het geven van forfait wordt de wedstrijd met 5-0 of 0-5 verloren verklaard en de drie punten aan de winnende 
club toegekend.  
Indien de bezoekende club forfait geeft is deze daarenboven een vergoeding verschuldigd aan de bezochte club 
van 150,00 EUR. 
 
N.B. De wedstrijden die uitgesteld worden vanaf de 1/8 finale worden door het Competitions Department Voetbal 
Vlaanderen op een nieuwe datum vastgesteld. 
 
Artikel 10 
Wanneer een wedstrijd vanaf de 1/8ste finale op een gelijkspel eindigt, zal de winnaar aangeduid worden door het 
nemen van strafschoppen zoals voorzien in de regels van het voetbalspel. Er worden geen verlengingen gespeeld. 
 
 
Artikel 11 
Klachten betreffende wedstrijden tot en met de kwartfinale en klachten betreffende de finale moeten binnen de 4 
werkdagen na de wedstrijd worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid. 
Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen zal zo spoedig mogelijk samenkomen om deze klacht te onderzoeken. 
De partijen zullen opgeroepen worden (gebeurlijk telefonisch) en de reglementaire oproepingstermijn kan verkort 
worden teneinde de datum van de volgende ronde niet in het gedrang te brengen. 
Klachten betreffende wedstrijden van de halve finale moeten voor 12u van de eerste werkdag volgend op de 
wedstrijd worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid. 
 
Artikel 12 
Wanneer een klacht wordt aangenomen in verband met een vergissing begaan door de scheidsrechter bij het 
toepassen van de spelregels, en deze vergissing de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed zal, in de poulefase, 
deze wedstrijd worden beschouwd als zijnde geëindigd op 0-0. 
Tegen deze beslissing is geen rechtsmiddel mogelijk.  
 
Artikel 13 
Op vraag van de scheidsrechter is de bezochte club verplicht het reglement van de Beker te overhandigen. Er wordt 
een boete van € 25,00 opgelegd aan iedere thuisspelende club die daaraan geen gevolg geeft. 
 
Artikel 14 
AANDUIDEN DEELNEMERS VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR “BEKER VAN BELGIE” VOOR HET 
VOLGEND SEIZOEN (in volgorde). 
 
De ploegen die stijgen naar 3de afdeling Voetbal Vlaanderen nemen automatisch deel aan de Beker van België 
(Art. B7.54) 
 
De provincie Antwerpen heeft recht om 20 deelnemers aan te duiden.  
Om aan 20 deelnemers te komen volgens de hierna beschreven volgorde: 
1) De Antwerpse clubs die dalen uit 3de afdeling Voetbal Vlaanderen 
2) De 16 deelnemers aan de 1/8 finales 
3) De 5de van groep 1 en/of 2 op basis van de criteria a) tot f) vermeld in artikel 6 
4) De 6de van groep 1 en/of 2 op basis van de criteria a) tot f) vermeld in artikel 6 
 



 
Indien echter het aantal clubs sub 1 en sub 2 hoger is dan 20 dan vallen de slechtste verliezers van de 1/8e finales 
af, rekening houdende met, in volgorde: 
1) grootste negatief doelpuntenverschil (tegen – voor) 
2) minst gescoorde doelpunten 
3) loting door het Competitions Department Voetval Vlaanderen. 
 
Alle eerste ploegen van de clubs uit de lagere afdelingen die door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen 
worden aangeduid, worden ambtshalve ingeschreven. 
De weigering tot deelneming aan de Beker van België moet door de clubs via het toepasselijke digitale platform 
betekend worden aan het Competitions Department Voetbal Vlaanderen, uiterlijk op 10 juni, dat deze weigeringen 
dan uiterlijk op 15 juni zal overmaken aan de KBVB (Art. B7.54). 
 
Wanneer door omstandigheden de bekercompetitie 2022-2023 niet kan plaatsvinden, zullen de 20 deelnemers 
worden aangeduid volgens de hierna beschreven volgorde: 
1) de Antwerpse clubs die dalen uit 3de afdeling Voetbal Vlaanderen  
2) de ploegen behorende tot 1ste Provinciaal voor het seizoen 2022-2023 
3) de ploegen van de best gerangschikte clubs van 2de Provinciaal van het seizoen 2022-2023, volgens de criteria 
als volgt in dalende volgorde van belangrijkheid:  
de plaats, het bekomen aantal punten, de gewonnen wedstrijden, het doelpuntenverschil, de gescoorde doelpunten, 
gewonnen wedstrijden op verplaatsing, doelpuntenverschil op verplaatsing, gescoorde doelpunten op verplaatsing, 
het oudste stamboeknummer 
 
Indien echter het aantal clubs sub 1 en sub 2 hoger is dan 20 dan vallen de laagst gerangschikte ploegen in Ie 
Provinciaal af tot het maximum van 20 ploegen bereikt wordt. 
Eén reeks van 16 ploegen. 
De kampioen stijgt naar 3de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
Er wordt geen provinciale eindronde georganiseerd.  
De deelnemers aan de interprovinciale eindronde Voetbal Vlaanderen worden als volgt bepaald: 

- In de provincies die drie deelnemers afvaardigen: de drie periodewinnaars 
- In de provincie die vier deelnemers mag afvaardigen: de tweede van de eindrangschikking en de drie 
periodewinnaars 

In elk geval waarin de kampioen of een theoretisch gerechtigde deelnemer moet vervangen worden, wordt de 
eindrangschikking van het kampioenschap in dalende volgorde in aanmerking genomen voor het aanduiden van 
zijn vervanger. 
Dit is onder meer het geval: 

- de kampioen of een theoretisch gerechtigde deelnemer geen licentie van regionale amateurclub bezit; 
- wanneer de eerste of de tweede (in die provincie waar de tweede als deelnemer is aangeduid) van het 
kampioenschap tevens periodewinnaar geweest zijn; 
- wanneer er geen drie verschillende periodewinnaars geweest zijn; 
- wanneer een theoretisch gerechtigde deelnemer aan de interprovinciale eindronde uit 1ste provinciale naar 
de lagere provinciale reeksen degradeert. 

De namen van de deelnemende clubs moeten uiterlijk op 2 mei worden medegedeeld aan het Competitions 
Department. 
 
De 14de, 15de en 16de gerangschikten degraderen naar de 2de Provinciale afdeling. 
Er is 1 bijkomende daler per Antwerpse daler uit 3-de afdeling Voetbal Vlaanderen. 
 
Bijkomende stijger(s) naar 3e afdeling Voetbal Vlaanderen indien een Antwerpse ploeg uit 2e en/of 3e afdeling 
Voetbal Vlaanderen géén licentie heeft aangevraagd of gekregen, wordt(en) aangeduid via het eindklassement !  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEEL 2 Competitieve eerste elftallen - Vrouwen 
 

Artikel 1 
Het Competitions Department Voetval Vlaanderen richt i.s.m. het Bestuur van LAVA vzw ieder seizoen een 
Provinciale competitie in, “Beker van Antwerpen” genoemd. 
De eerste elftallen van de clubs die tijdens het seizoen 2022-2023 uitkomen in lagere afdeling Antwerpen 
(competitief) zijn verplicht deel te nemen. 
 
Clubs die met één of meerdere ploegen in de nationale reeksen spelen, dienen voor 15 augustus van het lopende 
seizoen een lijst met de basisspeelsters van deze ploegen via mail – competities@voetbalvlaanderen.be – door te 
geven aan het Competitions Department Voetval Vlaanderen.  
Indien deze lijst op 15 augustus niet is toegekomen, zal desbetreffende club niet mogen deelnemen aan de Beker 
van Antwerpen. 
De voorziene wedstrijden worden verloren verklaard met 5–0 of 0–5 en de drie punten van de wedstrijd worden 
toegekend aan de tegenstrever. 
Bovendien zullen zij het volgende seizoen uitgesloten worden van deelname aan de provinciale beker en een boete 
krijgen van € 250. 
De speelsters, vermeld op deze lijst, mogen niet deelnemen aan de beker van de provincie. Deze lijst moet 37, 26 
of 15 speelsters bevatten naargelang de club met respectievelijk 3, 2 of 1 ploeg in de nationale reeksen speelt.  
De clubs die een klacht verliezen, welke gericht is tegen het onrechtmatig opstellen van speelsters zoals hierboven 
vermeld, verliezen de wedstrijd met 5–0 of 0–5 en de drie punten van de wedstrijd worden toegekend aan de 
winnende club. Bovendien zullen zij het volgende seizoen uitgesloten worden van deelname aan de provinciale 
beker en een boete krijgen van € 250. 
 
Artikel 2  
Een beker wordt ieder jaar overhandigd aan de winnaar van de finale. Deze beker wordt na overhandiging eigendom 
van de club. 
Iedere club betaalt voor zijn deelname aan de bekercompetitie 2022-2023 een retributie van € 25. Deze retributie 
zal geïnd worden via de R/C van de club. Iedere club ontvangt per ploeg die de 1/8-finale heeft bereikt na afloop 
van de bekercompetitie een geldbedrag of prijs in natura, nader te bepalen in de loop van het seizoen. Dit/deze 
bedrag/prijs in natura zal hoger zijn naarmate deze ploeg de kwartfinale, halve finale of finale bereikt. 
 
Artikel 3 
De organisatie en het beheer van de Beker wordt waargenomen door het Competitions Department Voetbal 
Vlaanderen i.s.m. het Bestuur van LAVA vzw. Tegen de beslissingen van dit comité kan geen enkel rechtsmiddel 
worden aangewend. 
De klachten betreffende incidenten, laakbare feiten, betwistingen, gevallen van wangedrag van spelers, 
aangeslotenen of toeschouwers en alle feiten die zich voordoen ten laste van clubs tijdens de bekerwedstrijden of 
in rechtstreeks aantoonbare relatie daarmee worden behandeld door het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen. 
 
Artikel 4 
Het is de clubs niet toegelaten op de dag dat zij een bekerwedstrijd hebben, een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen met hun provinciaal spelende eerste elftallen (Art. 9). 

 
Artikel 5 
Iedere speelster, die regelmatig gekwalificeerd is om deel te nemen aan officiële kampioenschapswedstrijden van 
de K.B.V.B. (lagere afdelingen), is gemachtigd om uit te komen in deze bekerwedstrijden. Tijdens de 
bekerwedstrijden zijn vijf vervangingen toegestaan (behoudens afwijking in art. B6.59). 
 
Artikel 6 
De kalender der bekerwedstrijden wordt opgemaakt door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen.  
 
I.Poulefase 
De voorrondewedstrijden worden gespeeld volgens kampioenschapsformule. 
Elke ploeg speelt vier wedstrijden (twee thuis en twee op verplaatsing). 
In de mate van het mogelijke spelen in de poulefase enkel ploegen van respectievelijk eerste en tweede provinciale 
tegen elkaar (groepen 1 en 2) en ploegen van derde en vierde provinciale (groepen 3 t.e.m. 6) tegen elkaar.  
Na de voorziene vier wedstrijden van de voorronde, wordt er in elke reeks een rangschikking opgemaakt in volgorde 
van belangrijkheid:  
a) behaalde punten; 
b) gewonnen wedstrijden; 
c) doelpuntensaldo; 
d) meest gescoorde doelpunten; 
e) meeste doelpunten gescoord op verplaatsing; 
f) minste  rechtstreekse rode kaarten; 
g) minste gele kaarten; 
h) loting door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen. 

mailto:competities@voetbalvlaanderen.be


De eerste 4 gerangschikte ploegen van groep 1 en 2 en de eerste 2 gerangschikte ploegen van groepen 3 t.e.m. 6 
kwalificeren zich voor de 1/8ste finale. 
 
II. 1/8ste finale tot finale 
Zonder verdere loting maar via volgend rooster: 
 
1/8 FINALE 
 A: 2DE GROEP 3 – 1STE GROEP 1 
 B: 2DE GROEP 5 – 4DE GROEP 2 
 C: 2DE GROEP 4 – 1STE GROEP 2 
 D: 2DE GROEP 6 – 4DE GROEP 1 
 E: 1STE GROEP 3 – 3DE GROEP 1 
 F: 1STE GROEP 6 – 2DE GROEP 2 
 G: 1STE GROEP 5 – 2DE GROEP 1 
 H :1STE GROEP 4 – 3DE GROEP 2 
 
1/4 FINALE  
I: WINNAAR A – WINNAAR B 
J: WINNAAR C – WINNAAR D 
K: WINNAAR E – WINNAAR F 
L: WINNAAR G – WINNAAR H 
 
1/2 FINALE 
M: WINNAAR J – WINNAAR I 
N: WINNAAR L – WINNAAR K 
 
FINALE 
O: WINNAAR M – WINNAAR N 
 
De finale wordt betwist op een terrein aan te duiden door het Competitions Department Voetbal Vlaanderen i.s.m. 
het Bestuur van LAVA vzw.  
De eerstgenoemde club in de finalewedstrijd wordt aanzien als “bezochte club”. 
 
Artikel 7 
Bijzondere schikkingen. 
De thuisspelende club bepaalt de toegangsprijs. 
Hebben gratis toegang tot de wedstrijden:  
- de houders van een bestendige uitnodigingskaart uitgereikt door de K.B.V.B./ V.V.; 
- de houders van een LAVA-kaart; 
- kinderen die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt hebben. 
De toeschouwers dienen houder te zijn van een te betalen inkomticket. 
Abonnementen en/of andere vrijkaarten uitgereikt door de clubs zijn niet geldig voor de bekerwedstrijden vanaf de 
1/8 finale. 
 
In de poulefase is er geen verdeling van ontvangsten. Vanaf de 1/8 finale wordt de bruto-ontvangst van een wedstrijd 
in gelijke delen verdeeld tussen de twee clubs, behoudens andersluidend akkoord. In elk geval draagt de bezochte 
club de bondsheffing, de eventuele verzekeringskosten, de organisatiekosten en de gemeentetaks, terwijl de 
bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt.  
De vergoedingen + de niet-terugbetaalde verplaatsingskosten voor scheidsrechter en assistent-scheidsrechters 
worden voor de helft gedragen door beide clubs.  
 
Wanneer de finale op neutraal terrein wordt gespeeld, worden de inkomgelden van de wedstrijd in drie gelijke delen 
verdeeld tussen de club van het terrein waarop de wedstrijd gespeeld wordt en de twee spelende clubs na aftrek 
van: 
 
-De verplaatsingskosten per ploeg Art. B1.30) 
-De door het Bestuur van LAVA vzw vastgestelde organisatiekosten begroot op nihil. 
-De bondsheffing (Art. B3.87) 
-De gemeentetaks 
-De niet terugbetaalde vergoedingen voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 
-De buitengewone verzekeringskosten aangegaan op gezamenlijk verzoek van de betrokken clubs 
 
Om betwistingen te vermijden, zal de bezochte club, in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van de 
bezoekende club en in voorkomend geval een afgevaardigde van de inrichtende club onmiddellijk na de wedstrijd 
overgaan tot het opmaken van de staat der ontvangsten. De bezoekende club dient een factuur op te maken. 
Uiteraard mag de bezoekende club mee controle uitoefenen aan de ingang. 
Wanneer het Bestuur van LAVA vzw moet tussenkomen in een financieel geschil, zal de in het ongelijk gestelde 
club beboet worden met € 37,50.  



Artikel 8 
De bekercompetitie begint op zaterdag 27 augustus 2022. 
De wedstrijden van de voorronde hebben plaats op zaterdag op het door de thuisclub gekozen aanvangsuur.  
Speeldagen: zaterdagen 27 augustus, 3, 10 en 17 september 2022. 
Het Competitions Department Voetbal Vlaanderen behoudt zich het recht om de speeldata te wijzigen. 
 
Artikel 9 
De wedstrijden van de Beker moeten doorgaan op de vastgestelde data. Ingeval van uitstel gaat men als volgt te 
werk (enkel bij de voorrondewedstrijden): 
Indien een wedstrijd niet aangevat wordt of tijdens de eerste speelhelft wordt stilgelegd, ingevolge slechte 
weersomstandigheden of slechte toestand van het veld, wordt getost. De winnaar van de toss wint de wedstrijd met 
3-0 of 0-3 en de 3 punten worden toegekend aan de winnende club. 
Wedstrijden stopgezet tijdens de tweede speelhelft ingevolge slechte weersomstandigheden of slechte toestand 
van het speelveld: de uitslag die op het moment van de stopzetting was bereikt, blijft behouden. 
Bij het geven van forfait wordt de wedstrijd met 5-0 of 0-5 verloren verklaard en de drie punten aan de winnende 
club toegekend. Indien de bezoekende club forfait geeft is zij daarenboven een vergoeding verschuldigd aan de 
bezochte club van 100,00 EUR.  
 
N.B. De wedstrijden die uitgesteld worden vanaf de 1/8 finale worden door het Competitions Department Voetbal 
Vlaanderen op een nieuwe datum vastgesteld. 
 
Artikel 10 
Wanneer een wedstrijd gespeeld vanaf de 1/8 finale op een gelijkspel eindigt, zal de winnaar aangeduid worden 
door het nemen van strafschoppen zoals voorzien in de regels van het voetbalspel. 
Er worden geen verlengingen gespeeld. 
 
Artikel 11 
Klachten betreffende wedstrijden tot en met de kwartfinale en klachten betreffende de finale moeten binnen de 4 
werkdagen na de wedstrijd worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid.  
Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen zal zo spoedig mogelijk bijeenkomen om deze klacht te onderzoeken. 
De partijen zullen opgeroepen worden (gebeurlijk telefonisch) en de reglementaire oproepingstermijn kan verkort 
worden teneinde de datum van de volgende ronde niet in het gedrang te brengen. 
Klachten betreffende wedstrijden van de halve finale moeten voor 12u van de eerste werkdag volgend op de 
wedstrijd worden ingediend, op straffe van onontvankelijkheid. 
 
Artikel 12 
Wanneer een klacht wordt aangenomen in verband met een vergissing begaan door de scheidsrechter bij het 
toepassen van de spelregels, en deze vergissing de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed zal, in de poulefase, 
deze wedstrijd worden beschouwd als zijnde geëindigd op 0-0. 
Tegen deze beslissing is geen rechtsmiddel mogelijk.  
 
 
Artikel 13 
Op vraag van de scheidsrechter is de bezochte club verplicht het reglement van de Beker te overhandigen. Er wordt een 
boete van € 25,00 opgelegd aan iedere thuisspelende club die daaraan geen gevolg geeft. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEL 3 Recreatief voetbal 
 

Artikel 1 
Het Competitions Department Voetval Vlaanderen organiseert i.s.m. LAVA vzw ieder seizoen een bekercompetitie 
voor Recrea SD mannen, Recrea vrouwen en Recrea veteranen. 
Het format van rechtstreekse uitschakeling wordt toegepast. 
 
Artikel 2 
Alle ploegen die een finale winnen ontvangen een beker. Deze beker wordt na overhandiging eigendom van de 
club. 
 
Artikel 3 
Ieder rechtmatig gekwalificeerde speler, zoals beschreven in Art. B1.6.14 van het Bondsreglement, mag aan deze 
wedstrijden deelnemen.  
Aantal vervangingen: 
Recrea SD mannen: 5 tijdens 3 wisselmomenten buiten de rust voor elke ploeg. 
Recrea vrouwen en Recrea veteranen: ONBEPERKT (doorlopende wissels) 
 
Artikel 4 
Het is de clubs niet toegelaten op de dag dat zij een bekerwedstrijd hebben, een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen. 
 
Artikel 5 
De inschrijvingen dienen uiterlijk op 20-06-2022 te gebeuren en uitsluitend via de link:  
https://forms.office.com/r/aZELfcx6AH  
 
Per bekercompetitie mag elke club maximaal 1 ploeg inschrijven. De club moet ook voor de recreatieve competitie 
ingeschreven zijn met minimaal 1 ploeg binnen deze categorie. 
De kalender wordt samengesteld door lottrekking. De clubs dienen bij de inschrijvingen voor de competities hun 
aanvangsuren verplicht op te geven. 
Het aantal toegelaten clubs bedraagt voor: 
Recrea SD Mannen 64 
Recrea veteranen 64 
Recrea vrouwen 32 
Er zal eventueel een voorronde gespeeld worden indien er te veel/te weinig kandidaten zijn. 
De finale wordt gespeeld op een terrein aan te duiden door het Competitions Department Voetval Vlaanderen i.s.m. 
het Bestuur van LAVA vzw. 
De eerstgenoemde club in de finale wedstrijd wordt aanzien als “bezochte club”. 
 
Artikel 6 
De wedstrijden gaan door op de vastgestelde datum. Uitstel is slechts mogelijk mits toestemming van het bevoegde 
comité. 
Duur der wedstrijden: zie competitie. 
Clubs met uitgestelde wedstrijden kunnen verplicht worden midweek te spelen.  
Eventueel op neutraal speelveld (erkend door Voetbal Vlaanderen – recr. afd.). 
De kosten worden gedragen door de thuisploeg. Clubs, die op deze maatregel niet ingaan, verliezen deze wedstrijd 
met 5 - 0 FF (er wordt geen boete toegepast) en er is geen verhaal mogelijk. Met midweek wordt woensdag bedoeld, 
hier kan van afgeweken worden mits onderling akkoord en toestemming van het Competitions Department Voetval 
Vlaanderen. De halve finales moeten UITERLIJK tijdens het paasweekend gespeeld zijn. 
 
Artikel 7 
Indien een wedstrijd eindigt op een gelijkspel zal de winnaar aangeduid worden door het nemen van 2x5 
strafschoppen zoals voorzien in de regels van het voetbalspel. Er worden geen verlengingen gespeeld.. 
Bij Recrea vrouwen en Recrea veteranen komen alle aanwezige spelers die op het wedstrijdblad staan hiervoor in 
aanmerking. Uitgesloten spelers komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenreeks. Beide 
ploegen moeten steeds gereduceerd worden naar hetzelfde aantal spelers. 
  

https://forms.office.com/r/aZELfcx6AH


Artikel 8 
Klachten betreffende wedstrijden tot en met de kwartfinale en klachten betreffende de finale moeten binnen de 4 
werkdagen na de wedstrijd worden ingediend op straffe van onontvankelijkheid.  
Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen zal zo spoedig mogelijk bijeenkomen om deze klacht te onderzoeken. 
De partijen zullen opgeroepen worden (gebeurlijk telefonisch) en de reglementaire oproepingstermijn kan verkort 
worden teneinde de datum van de volgende ronde niet in het gedrang te brengen. 
Klachten betreffende wedstrijden van de halve finale moeten voor 12u van de eerste werkdag volgend op de 
wedstrijd worden ingediend op straffe van onontvankelijkheid. 
 
Artikel 9 
De schorsingen op basis van rode kaarten opgelopen in beker of competitie, uitgesproken door de bevoegde 
comités, gelden zowel voor de beker- als voor competitiewedstrijden. (zie artikel 3) 
De registratie van gele kaarten gebeurt voor wedstrijden van beker en competitie afzonderlijk, dit impliceert ook dat 
schorsingen op basis van cumulatieve gele kaarten bij bekerwedstrijden ook enkel gelden in de beker, en 
schorsingen op basis van cumulatieve gele kaarten in competitiewedstrijden ook enkel gelden in de competitie. (Art. 
B11.186) 
In de wedstrijden van de bekers recreatief voetbal wordt een speler geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks 
van twee waarschuwingen heeft opgelopen. (Art. B11.183) 
 
Artikel 10 
De eerst gelote club speelt thuis. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met clubs die dit niet 
kunnen of liever op verplaatsing spelen. 
 
Artikel 11 
De scheidsrechterskosten en verfrissingen vallen ten laste van de thuisploeg (geen gedeelde kosten). 
 
Artikel 12 
Op vraag van de scheidsrechter is de bezochte club verplicht het reglement van de Beker te overhandigen. Er wordt 
een boete van € 25,00 opgelegd aan iedere thuisspelende club die daaraan geen gevolg geeft. 
 
Artikel 13 
Clubs die na kandidatuurstelling gekozen werden voor het inrichten van de Bekerfinale dienen er rekening mee te 
houden dat de vooropgestelde datum van de Bekerfinale met (maximum) drie weken uitgesteld kan worden (uitstel 
competitie). 
 
Artikel 14 
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Competitions Department Voetval Vlaanderen zich het recht voorbehouden 
om een wedstrijd van de volgende bekerronde uit te stellen indien dit om welke reden dan ook noodzakelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEEL 4 Futsal 
 

Artikel 1 

Het Competitions Department Voetval Vlaanderen organiseert i.s.m. LAVA vzw organiseert ieder seizoen een 
bekercompetitie voor:  
- Competitief: provinciale reeksen (enkel wanneer er geen enkele reeks van meer dan 12 ploegen in competitie 
speelt) 
- Recreatief: Recrea SD mannen en Recrea vrouwen 
Het systeem met rechtstreekse uitschakeling wordt toegepast. 
 
Artikel 2  
Alle ploegen die een finale winnen ontvangen een beker. 
 
Artikel 3 
Ieder rechtmatig gekwalificeerde speler, zoals beschreven in artikel B4.97 en F4.6 van het Bondsreglement, mag 
aan deze wedstrijden deelnemen.  
Maximaal mogen in alle bekercompetities 9 wisselspelers worden ingeschreven . 
 
Artikel 4 
Het is de clubs niet toegelaten op de dag dat zij een bekerwedstrijd hebben, een vriendschappelijke wedstrijd te 
spelen. 
 
Artikel 5 
- Indien de Beker van Antwerpen voor het competitief futsal wordt ingericht, dan zijn alle clubs verplicht deel te 
nemen (zie artikel 1). Zij dienen dus niet apart in te schrijven voor de bekercompetitie. 
- Er mogen maximaal 128 ploegen deelnemen aan de Beker van Antwerpen van Recrea SD mannen. Per club mag 
slechts één ploeg inschrijven voor de Beker van Antwerpen. Clubs die tijdens het vorige seizoen forfait hebben 
gegeven voor de eerste ronde van de Beker van Antwerpen, kunnen in het huidige seizoen niet deelnemen aan de 
Beker van Antwerpen.  
- Per club mag slechts één ploeg inschrijven voor de Beker van Antwerpen van Recrea SD vrouwen. Verder zijn er 
geen beperkingen op het aantal deelnemende ploegen aan de Beker van Antwerpen. 
 
De inschrijvingen voor recreatieve bekercompetities dienen uiterlijk op 20-06-2022 en uitsluitend via de link: 

https://forms.office.com/r/aZELfcx6AH   

 
Het speelschema wordt samengesteld door lottrekking. De clubs dienen bij de inschrijvingen voor de competities 
hun aanvangsuren verplicht op te geven. 
De finale wordt gespeeld op een terrein aan te duiden door het Competitions Department Voetval Vlaanderen i.s.m. 
het Bestuur van LAVA vzw. 
De eerstgenoemde club in de finale wedstrijd wordt aanzien als “bezochte club”. 
 
Artikel 6 
De wedstrijden gaan door op de vastgestelde datum. Uitstel of verplaatsen van bekerwedstrijden is NIET mogelijk. 
Duur van de wedstrijden: idem competitie. 
 
Artikel 7 
Indien een wedstrijd eindigt op een gelijkspel zal de winnaar aangeduid worden door het nemen van strafschoppen. 
Er worden geen verlengingen gespeeld. Dit geldt voor alle categorieën. 
Alle aanwezige spelers die op het wedstrijdblad staan, uitgezonderd de in de betrokken wedstrijd uitgesloten spelers, 
komen in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenreeks. Beide ploegen moeten steeds gereduceerd 
worden naar hetzelfde aantal spelers. 
 
Verloop van de strafschoppenreeks: 
- De scheidsrechter kiest het doel voor het nemen van de strafschoppen. 
- De scheidsrechter tost tussen de twee aanvoerders om te bepalen wie begint met trappen. 
- Elke ploeg neemt 3 strafschoppen. De scheidsrechter noteert telkens het nummer van de strafschopnemer. 
Eenzelfde speler mag geen tweede strafschop nemen vooraleer iedereen van de al dan niet tot hetzelfde aantal 
spelers gereduceerde ploeg aan de beurt is geweest. Van zodra er een onoverbrugbaar verschil is na het tot dan 
toe aantal getrapte strafschoppen, dan is de ploeg met de meest gescoorde strafschoppen gewonnen. Mocht er na 
de 6 strafschoppen nog geen verschil zijn, dan nemen beide ploegen een extra strafschop, er doorgegaan wordt tot 
dat er een verschil is na eenzelfde aantal getrapte strafschoppen. 
- De doelman moet tot de bal getrapt wordt op de doellijn blijven, met de voorzijde van zijn lichaam richting 
strafschopnemer. 
- De strafschopnemer moet in één vloeiende beweging de bal in voorwaartse richting trappen  
- Alle spelers bevinden zich op de speelhelft waar de strafschoppen niet worden getrapt, behalve de in de 
strafschoppenreeks actieve doelmannen en de strafschopnemer. 

https://forms.office.com/r/aZELfcx6AH


 
Artikel 8 
Klachten betreffende wedstrijden tot en met de achtste finale en klachten betreffende de finale moeten binnen de 4 
werkdagen na de wedstrijd worden ingediend op straffe van onontvankelijkheid.  
Het Disciplinair Comité Voetbal Vlaanderen zal zo spoedig mogelijk bijeenkomen om deze klacht te onderzoeken. 
De partijen zullen opgeroepen worden (gebeurlijk telefonisch) en de reglementaire oproepingstermijn kan verkort 
worden teneinde de datum van de volgende ronde niet in het gedrang te brengen. 
Klachten betreffende wedstrijden van de kwartfinale en halve finale moeten voor 12u van de eerste werkdag volgend 
op de wedstrijd worden ingediend op straffe van onontvankelijkheid  
 
Artikel 9 
De schorsingen op basis van rode kaarten opgelopen in beker of competitie, uitgesproken door de bevoegde 
comités, gelden zowel voor de beker- als voor competitiewedstrijden. (zie artikel 3) 
De registratie van gele kaarten gebeurt voor wedstrijden van beker en competitie afzonderlijk, dit impliceert ook dat 
schorsingen op basis van cumulatieve gele kaarten bij bekerwedstrijden ook enkel gelden in de beker, en 
schorsingen op basis van cumulatieve gele kaarten in competitiewedstrijden ook enkel gelden in de competitie. 
In de wedstrijden van de bekers recreatief voetbal wordt een speler geschorst voor één speeldag zodra hij een reeks 
van twee waarschuwingen heeft opgelopen. (Art. B11.183) 
 
Artikel 10 
De eerst vermelde club speelt thuis. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met clubs die tijdens 
de voorziene speelweek niet thuis kunnen spelen. 
 
Artikel 11 
De beide ploegen betalen elk de helft van de scheidsrechterskosten voor de betrokken bekerwedstrijd. 
 
Artikel 12 
Op vraag van de scheidsrechter is de bezochte club verplicht het reglement van de Beker te overhandigen. Er wordt 
een boete van € 25,00 opgelegd aan iedere thuisspelende club die daaraan geen gevolg geeft. 
 
Artikel 13 
In uitzonderlijke omstandigheden kan het Competitions Department Voetval Vlaanderen zich het recht voorbehouden 
om zelf een wedstrijd van de volgende bekerronde uit te stellen indien dit om welke reden dan ook noodzakelijk is. 
 
 
 
 


