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Reglement beker senioren teams categorie B 
 
Artikel 1 
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met alle teams die voor de competitie zijn ingeschreven 
worden deelgenomen in de volgende categorieën:  
 
Heren zaterdag Groep I 4e en 5e klas Regiobeker  
Heren zaterdag Groep II 6e klas + veteranen regiobeker 
Heren zondag Groep I 4e en 5e klas regiobeker 
Heren zondag Groep II 6e, 7e klas + veteranen regiobeker 
  
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit 
houdt o.a. in dat: 

 

 Het DWF moet normaal worden ingevuld 

 Er mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan 

 De afgelastingsregeling van categorie A is van toepassing 

 
Wanneer een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden 
ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau (als daar nog ruimte is). Wanneer er geen plaats is en/of indien 
de bekercompetitie al van start is gegaan, zal het team van (verdere) deelname aan de beker worden 
uitgesloten. 
 
Artikel 2 
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 4 teams regionaal 
ingedeeld. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de 
volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal 
wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve 
competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het 
doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing 
worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een 
beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld. Als deze 
beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er strafschoppen genomen te 
worden volgens de regels van het voetbalspel. 
 
De officiële speeltijden zijn: 
 Senioren: 2 x 45 minuten 

 
Artikel 3 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de 
aangegeven categorieën aparte bekercompetities zullen worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per 
district / regio vastgesteld op de door de medewerker organisatie competitie vast te stellen wedstrijddagen. 
 
Artikel 4 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 5 
Uitstel van wedstrijden in de poule is niet mogelijk. Op voorhand is men op de hoogte van het speelplan en 
aangezien inschrijving geschiedt op vrijwillige basis gaat men akkoord met de vastgestelde speeldata. Voor wat 
betreft het vervolg met de knock-out wedstrijden en verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt 
verwezen naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in het Handboek, hoofdstuk 2.9.2. 

 

Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een 
speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een 
vervangende accommodatie te vinden.  
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd 
onmiddelijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
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In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. 4 
x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd moeten alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul 
en hoofd wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis zijn gesteld. 
 
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of 
wedstrijddatum te wijzigen. Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden 
doorgegeven. 
 
Artikel 6 
Poule-wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie 
worden gespeeld.  
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de 
volgende regeling: 
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd moeten strafschoppen worden genomen. Voor de 
uitvoering hiervan wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal" (regel 14). 
 
Artikel 7 
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen 
van de poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het 
team dat niet opkomt bij een van de vervolgwedstrijden zal van verdere deelname uitgesloten. De 
desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. 
Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en zal een 
bedrag van  € 58,70 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of 
zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en 
eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft de goedkeuring van het 
betreffende bestuur. 
 
Wanneer een vereniging zich na inschrijving terugtrekt uit de bekercompetitie voor het lopende seizoen, komt 
haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
Uitzondering hierop is een elftal dat zowel voor de competitie als beker wordt teruggetrokken. 
 
Artikel 8 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie 
te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 9 
Wanneer een team in de loop van het seizoen overgaat van de categorie B of II naar de categorie A of I (of 
omgekeerd), is het team van verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in de categorie A 
of I nog niet is gepubliceerd zal het team zo mogelijk naar die categorie worden overgeplaatst. Is die loting al 
wel gepubliceerd dan zal het bestuur amateurvoetbal beslissen over de voortgang waaronder de mogelijkheid 
bestaat dat het team van verdere deelname zal kunnen worden uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de regionale 
finaledag op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. Eindigt de finale in een gelijkspel, dan zal ook in 
dat geval geen verlenging worden gespeeld maar zal de beslissing worden verkregen door het nemen van 
strafschoppen. 
 
Artikel 11 
De winnaar ontvangt  een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct eigendom 
wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
 
Artikel 13 
De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Reglement beker vrouwen groep 3 
 
Artikel 1 
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met alle teams die voor de competitie zijn ingeschreven 
worden deelgenomen in de volgende categorieën:  
 
Vrouwen Groep 3:  4

e
 en 5

e
 klasse 

zat/zon 
 

 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit 
houdt o.a. in dat: 
 
 Het DWF moet normaal worden ingevuld 

 Er mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan. 

 De afgelastingsregel van categorie A is van toepassing. 

 
Wanneer een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert waardoor er sprake zou 
zijn van een bekercompetitie welke ressorteert onder een andere categorie, zal het team worden ingedeeld in 
een poule van het nieuwe niveau (wanneer daar nog ruimte is). Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, zal het team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten. 
 
Artikel 2 
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 4 teams regionaal 
ingedeeld. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de 
volgende ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal 
wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve 
competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het 
doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing 
worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een 
beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld. Als deze 
beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er strafschoppen genomen te 
worden volgens de regels van het voetbalspel. 
 
De officiële speeltijd is vastgesteld op 2 x 45 minuten. 
 
Artikel 3 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de 
aangegeven categorie een aparte bekercompetitie zal worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per 
district vastgesteld op de door het desbetreffende hoofd wedstrijdzaken vast te stellen wedstrijddagen. 
 
Artikel 4 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 5 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Op voorhand is men op de hoogte van het speelplan en aangezien 
inschrijving geschiedt op vrijwillige basis gaat men akkoord met de vastgestelde speeldata. Voor wat betreft het 
vervolg met de knock-out wedstrijden en verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen 
naar de bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in het Handboek, hoofdstuk 2.9.2. 

 

Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een 
speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een 
vervangende accommodatie te vinden.  
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd 
onmiddelijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
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In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. 4 
x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd moeten alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter en de 
afdeling wedstrijdzaken van de KNVB district Oost, schriftelijk in kennis zijn gesteld. 

 
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of wedstrijddatum te 

wijzigen. Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden doorgegeven. In de 
poulewedstrijden is 24 september 2015 de uiterste uitwijkdatum voor bekerwedstrijden (in onderling overleg èn akkoord 
KNVB). 

 
Artikel 6 
Poule-wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie 
worden gespeeld.  
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de 
volgende regeling: 
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd moeten strafschoppen worden genomen. Voor de 
uitvoering hiervan wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal" (regel 14). 
 
Artikel 7 
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, zal van verdere deelname worden uitgesloten. Alle 
uitslagen van de poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te 
vervallen. Het team dat niet opkomt bij een van de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De 
desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. 
Bovendien wordt het niet opkomen door de Tuchtcommissie afgehandeld en zal er een bedrag van € 58,10 in 
rekening worden gebracht. Verder vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, 
zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde 
brengen van het speelveld. Eén en ander behoeft de goedkeuring van het betreffende bestuur. 
 
Wanneer een vereniging zich na inschrijving terugtrekt uit de bekercompetitie voor het lopende seizoen, komt 
haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. Uitzondering hierop is een elftal dat zowel 
voor de competitie als beker wordt teruggetrokken. 
 
Artikel 8 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie 
te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 9 
Wanneer een team in de loop van het seizoen overgaat van de Categorie B of II naar de Categorie A of I (of 
omgekeerd), is het team van verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in de Categorie A 
of I of de vervolgrondes in Categorie B of II nog niet is gepubliceerd zal het team zo mogelijk naar die categorie 
worden overgeplaatst. Is die loting al wel gepubliceerd dan zal het bestuur amateurvoetbal beslissen over de 
voortgang waaronder de mogelijkheid bestaat dat het team van verdere deelname zal kunnen worden 
uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd en vindt plaats op de accommodatie van de 
finalist, die de halve finale "uit" heeft gespeeld. Hebben beide finalisten "uit" of beiden "thuis" gespeeld, dan 
vindt er een loting plaats. 
 
Artikel 11 
De winnaar ontvangt een door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct eigendom 
wordt. De spelers van de deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
 
Artikel 13 
De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Reglement beker junioren categorie A en D- en E- pupillen categorie I  
 
Artikel 1 
Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven A-, B-, C-, D- en E-
teams uitkomend in de volgende klassen: 
 
A-junioren: Landelijke 2e-, 3e en 4e divisie, hoofdklasse en 1e klasse 
B-junioren: Landelijke 2e-, 3e en 4e divisie, hoofdklasse en 1e klasse 
C-junioren: Landelijke 2e en 3e divisie, hoofdklasse en 1e klasse 
D-pupillen: 3e divisie, hoofdklasse en 1e klasse 
E-pupillen: Hoofd- en 1e klasse 
 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie A van toepassing. Dit 
houdt onder andere in dat: 

 

 Het DWF moet normaal worden ingevuld. 

 Voor de wedstrijden van de E-pupillen kan worden volstaan met het doorgeven van de uitslag via 

Sportlink Club. 

 Bij de A-, B- en C-junioren mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen niet toegestaan. Bij de 

pupillen mag worden doorgewisseld (met een maximum van 5 spelers). 

 De afgelastingsregeling van categorie A is van toepassing. 

 

Wanneer een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden 
ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau (wanneer daar nog ruimte is). Wanneer er geen sprake is en/of 
indien de bekercompetitie al van start is gegaan, zal het team van (verdere) deelname aan de beker worden 
uitgesloten. Een en ander is niet van toepassing als het veranderen van niveau plaatsvindt tijdens de winterstop 
(na- en voorjaarsreeks). 
 
Artikel 2 
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams ingedeeld. 
Er wordt een halve competitie afgewerkt. De winnaar van iedere poule plaatst zich voor de tweede ronde. 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elf- en/of zeventallen met een gelijk aantal 
wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het 
beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste 
aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het 
onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met 
verlichting op een avond in de week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een 
gelijkspel is geëindigd moeten er strafschoppen genomen worden volgens de regels van het voetbalspel. 
 
De officiële speeltijden zijn: 
A-junioren: 2 x 45 minuten 
B-junioren: 2 x 40 minuten 
C-junioren: 2 x 35 minuten 
D-pupillen: 2 x 30 minuten 
E-pupillen: 2 x 25 minuten 
 
Artikel 3 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de 
aangegeven categorieën  aparte bekercompetities zullen worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting 
per district vastgesteld op de door de medewerker organisatie competitie vast te stellen wedstrijddagen. 
 
Artikel 4 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. 
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Artikel 5 
Voor eventuele verzoeken voor uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen 
over verzoeken om uitstel, zoals  opgenomen in hoofdstuk 2.9 van dit Handboek. 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een 
speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een 
vervangende accommodatie te vinden. 
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd 
onmiddelijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om 
de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. 4 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd moeten alle 
belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul en hoofd wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis zijn 
gesteld. Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur 
en/of wedstrijddatum te wijzigen. Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te 
worden doorgegeven.  
 
Artikel 6 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie wordt 
gespeeld.  
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de 
volgende regeling: 
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd moeten strafschoppen worden genomen. Voor de 
uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14). 
 
Artikel 7 
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen 
van de poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het 
team dat niet opkomt bij een van de vervolgwedstrijden is van verdere deelname  uitgesloten. De 
desbetreffende tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. 
Bovendien wordt bij niet opkomen een bedrag van  
€ 58,10 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die niet opkomt of zich 
terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en 
eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft de goedkeuring van het 
betreffende bestuur.  
 
Wanneer een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald of zich terugtrekt vanaf het 
moment van inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 8 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie 
te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten.  
 
Artikel 9 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de 
jeugdvoetbaldag op zaterdag 4 juni 2016. 
 
Artikel 10 
Wanneer een team in de loop van het seizoen overgaat van categorie B of II naar categorie A of I (of 
omgekeerd) is het team van verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in categorie A of I 
of de vervolgrondes in categorie B of II nog niet is gepubliceerd zal het team mogelijk naar die categorie worden 
overgeplaatst. Is de loting al wel gepubliceerd dan zal het bestuur amateurvoetbal beslissen over de voortgang 
waaronder de mogelijkheid bestaat dat het team van verdere deelname zal kunnen worden uitgesloten. 
 
Artikel 11 
De winnaar van de categorie A tot en met D ontvangt een door het desbetreffende bestuur beschikbaar 
gestelde beker, die direct eigendom wordt. Bij de E-pupillen ontvangen de winnaars en de verliezers een door 
het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct eigendom wordt. De spelers van de 
deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
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Artikel 13 
De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Reglement regiobeker jeugd  
 
Artikel 1 
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met de teams die voor de competitie zijn ingeschreven 
worden deelgenomen in de volgende categorieën: 
 
A-junioren categorie B      2e klasse, 3e klasse of 4e klasse 
B-junioren categorie B     2e klasse, 3e klasse of 4e klasse 
C-junioren categorie B     O.14

 
 

C-junioren categorie B     2e klasse, 3
e
 klasse, 4

e
 klasse of 5

e
 

klasse 
D-pupillen categorie B  O.12 
D-pupillen categorie B  2e klasse, 3e klasse, 4e klasse of 5e 

klasse 
D-pupillen categorie B 6e klasse (D-7 tallen) 
E-pupillen categorie B   9 tegen 9 
E-pupillen categorie B   2e 

 
klasse, 3e klasse, 4e klasse of 5e 

klasse 
F-pupillen categorie B hoofd- en 1e klasse, 2e klasse, 3e 

klasse, 4e klasse, 5e klasse en 6e 
klasse 

 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit 
houdt onder andere in dat: 

 
 Het DWF moet normaal worden ingevuld. 

 Voor de wedstrijden van de E-pupillen kan worden volstaan met het doorgeven van de uitslag via Sportlink Club. 

 Bij alle junioren en pupillen mogen 5 wisselspelers worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan. 

 De afgelastingsregeling van categorie A is van toepassing. 

 

Wanneer een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden 
ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau (wanneer daar nog ruimte is). Wanneer er geen plaats is en/of 
indien de bekercompetitie al van start is 
gegaan, zal het team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten. Een en ander is niet van 
toepassing als het veranderen van niveau plaatsvindt tijdens de winterstop (na- en voorjaarsreeks). 
 
Artikel 2 
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams regionaal 
ingedeeld. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De nr. 1 van de eindstand plaatst zich voor de volgende 
ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elf- en/of zeventallen met een gelijk aantal 
wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve 
competitie. Het team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het 
doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing 
worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een 
beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de week vastgesteld. Als deze 
beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er strafschoppen genomen 
worden volgens de regels van het voetbalspel. 
 
Wanneer bij de onder 12 de poule uit 2 teams bestaat wordt er gewerkt met een uit- en een thuiswedstrijd. De 
winnaar gaat door naar de volgende ronde. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo bepalend. Is dit ook 
gelijk dan moeten er strafschoppen genomen worden. 
 
De officiële speeltijden zijn: 
A-junioren: 2 x 45 minuten D-pupillen: 2 x 30 minuten 
B-junioren: 2 x 40 minuten E-pupillen: 2 x 25 minuten 
C-junioren: 2 x 35 minuten F-pupillen: 2 x 20 minuten 
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Artikel 3 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out systeem waarbij binnen de 
aangegeven categorieën aparte bekercompetities zullen worden afgewerkt. De wedstrijden worden bij loting per 
district vastgesteld op de door de medewerker organisatie competitie vast te stellen wedstrijddagen. 
 
Artikel 4 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 5 
Voor eventuele verzoeken voor uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen 
over verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.9 van dit Handboek. 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een 
speelveld, wordt zij tot uiterlijk  
2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een vervangende accommodatie te vinden. 
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd 
onmiddelijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. 4 
x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd moeten alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul 
en hoofd wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis zijn gesteld. 
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of 
wedstrijddatum te wijzigen. Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden 
doorgegeven.  
 
Artikel 6 
Poule-wedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie wordt 
gespeeld.  
De wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de 
volgende regeling: 
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd moeten strafschoppen worden genomen. Voor de 
uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14). 
 
Artikel 7 
Een team dat niet opkomt bij een van de poulewedstrijden, is van verdere deelname uitgesloten. Alle uitslagen 
van de poulewedstrijden van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten, komen te vervallen. Het 
team dat niet opkomt bij een van de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander in de vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet 
opkomen een bedrag van € 29,90 exclusief administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de 
vereniging die niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de 
scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft 
de goedkeuring van het betreffende bestuur.  
 
Wanneer een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald of zich terugtrekt vanaf het 
moment van inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 8 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie 
te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten.  
 
Artikel 9 
Wanneer een team in de loop van het seizoen overgaat van de Categorie B of II naar de categorie A of I, is het 
team van verdere deelname uitgesloten. Als de loting van de tussenronde in de categorie A of I nog niet is 
gepubliceerd zal het team naar die categorie worden overgeplaatst. Is die loting al wel gepubliceerd dan is het 
team ook hier van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de Regionale 
finaledag op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. In elke regio zal een finaledag worden gehouden. 
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Artikel 11 
De winnaar van de categorie A tot en met D ontvangt een door het desbetreffende bestuur beschikbaar 
gestelde beker, die direct eigendom wordt. Bij de E- en F-pupillen ontvangen de winnaars en de verliezers een 
door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct eigendom wordt. De spelers van de 
deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille. 
 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
 
Artikel 13 
De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Reglement meisjes A, B, C, D en E 
 
Artikel 1 
Aan deze wedstrijden kan door iedere vereniging met de teams die voor de competitie zijn ingeschreven 
worden deelgenomen in de volgende categorieën: 
 
MA-junioren categorie I: hoofd en 1

e
 klasse  Hoofd- en 1e klasse 

MA-junioren categorie II: 2
e
 klasse  2e klasse 

MB-junioren categorie I: hoofd en 1
e
 klasse  Hoofd- en 1e klasse 

MB-junioren categorie II: 2
e
 klasse  2e klasse 

MC-junioren categorie I: hoofd en 1
e
 klasse  Hoofd- en 1e klasse 

MC-junioren categorie II: 2
e
 klasse 

MD-pupillen categorie II: 1
e
 en 2

e
 klasse 

ME-pupillen categorie II: 1
e
 en 2

e
 klasse  2e klasse 

 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Dit 
houdt o.a. in dat: 

 

 Het DWF moet normaal worden ingevuld. 

 Er mogen 5 wisselspeelsters worden ingezet. Doorwisselen is toegestaan. 

 De afgelastingsregeling van categorie A is van toepassing. 

 
Artikel 2 
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. per poule worden minimaal 3 en maximaal 5 teams regionaal 
ingedeeld. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De nr. 1 van de eindstand plaatst zich voor de volgende 
ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten 
op plaatsen die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het 
team met het beste doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan 
is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan 
beslist het onderling resultaat. Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein 
met verlichting op een avond in de week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in 
een gelijkspel is geëindigd moeten er strafschoppen genomen worden volgens de regels van het voetbalspel. 
 
De officiële speeltijden bedragen: 
MA: 2 x 45 minuten  
MB: 2 x 40 minuten  
MC: 2 x 35 minuten 
MD:     2 x 30 minuten  

ME:     2 x 25 minuten 

 

Artikel 3 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 4 
Voor eventuele verzoeken voor uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen 
over verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in hoofdstuk 2.9 van dit Handboek. 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook - niet de beschikking heeft over een 
speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd in de gelegenheid gesteld een 
vervangende accommodatie te vinden. 
Is na het verstrijken van deze termijn geen geschikte accommodatie gevonden, dan wordt de wedstrijd 
onmiddelijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. 4 
x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd moeten alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, scheidsrechter, consul 
en hoofd wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld. 
Uiteraard is het toegestaan in overleg met de tegenpartij en de scheidsrechter het aanvangsuur en/of 
wedstrijddatum te wijzigen. Eén en ander dient dan wel tijdig en schriftelijk bij het districtskantoor te worden 
doorgegeven.  
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Artikel 5 
De wedstrijden, die in een gelijkspel eindigen, worden beslist overeenkomstig de volgende regeling: 
Onmiddellijk na het verstrijken van de officiële speeltijd moeten strafschoppen worden genomen. Voor de 
uitvoering hiervan wordt verwezen naar de “Spelregels veldvoetbal” (regel 14). 
 
Artikel 6 
Het team dat niet opkomt bij een van de wedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander in de wedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet 
opkomen een bedrag van € 58,10 administratiekosten in rekening gebracht. Voorts vergoedt de vereniging die 
niet opkomt of zich terugtrekt gemaakte kosten, zoals eventuele reiskosten van de tegenpartij, de 
scheidsrechterskosten en eventuele kosten voor het in orde brengen van het speelveld. Een en ander behoeft 
de goedkeuring van het betreffende bestuur.  
Wanneer een vereniging wegens niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald of zich terugtrekt vanaf het 
moment van inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 7 
Een vereniging die een niet gerechtigde speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 8 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd. In de categorie I wordt de finale gespeeld 
tijdens de jeugdvoetbaldag op zaterdag 4 juni 2016. De finales van de categorie II worden gespeeld op een 
nader door de afdeling wedstrijdzaken te bepalen plaats en tijdstip. 
 
Artikel 9 
De winnaar van de categorie A tot en met D ontvangt een door het desbetreffende bestuur beschikbaar 
gestelde beker, die direct eigendom wordt. Bij de E- en F-pupillen ontvangen de winnaars en de verliezers een 
door het desbetreffende bestuur beschikbaar gestelde beker, die direct eigendom wordt. De spelers van de 
deelnemende teams en de arbitrage ontvangen een herinneringsmedaille. 
 
Artikel 10 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
 
Artikel 11 
De medewerker organisatie competitie is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
 
 

 


