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Reglementering beker ‘Jella Lauwens’ 

Meisjes U13 en U16 

 
 

Voetbal Vlaanderen en Liga Vrouwenvoetbal organiseren voor het seizoen 2019 - 

2020 de Beker van België meisjes U13 en U16. 

 
Inschrijven: klik hier 

Inschrijven kan tot en met 30 september 2019! 

Enkel in te schrijven via een officieel stamnummer. 

 
Indien vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met Niki De Cock – 

niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be of myriam@ribma.be 
 
 

Uitslagen worden tot en met de kwartfinales per sms of email onmiddellijk bezorgd 

aan Niki De Cock. 

 
Art.1: Leeftijden 

 

 
Bondsreglement B1009.22, B1009.31-36, V1009.4 

U13: 

• Speelsters met geboortejaar 2007 of jonger. 

• Speelsters van 2006 met een geldig leeftijdsdispensatie attest of medisch 

attest. 

U16: 

• Speelsters geboortejaar 2004 of jonger. 

• Speelsters 2003 met een geldig leeftijdsdispensatie attest of medisch attest. 

 
Medisch attest (KBVB/VV/ACFF) of attest leeftijdsdispensatie voor te leggen aan 

scheidsrechter en tegenpartij. 

 
 

 

 

 

https://www.voetbalvlaanderen.be/projecten/meisjesvoetbal/beker-jella-lauwens-meisjes-u13-en-u16
https://www.voetbalvlaanderen.be/projecten/meisjesvoetbal/beker-jella-lauwens-meisjes-u13-en-u16
mailto:niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be
mailto:myriam@ribma.be
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Art.2: Identiteitsbewijs 
 

 
Bondsreglement B1421.1, B1026 

Een speelster die ingeschreven wordt op het wedstrijdblad van een officiële wedstrijd 

dient een officieel identiteitsbewijs voor te leggen. Hiervoor zijn diverse documenten 

toegelaten (zie bondsreglement). 

 
 

De speler, die een officieel identiteitsbewijs moet voorleggen en daartoe niet in staat 

is voor het afsluiten van het handgeschreven of digitaal wedstrijdblad, is niet 

gekwalificeerd om deel te nemen aan een officiële wedstrijd. 

Indien de speler zonder officieel identiteitsbewijs toch deelneemt aan de wedstrijd, 

legt de bevoegde bondsinstantie de sancties op voorzien voor het inschrijven van 

niet-gekwalificeerde spelers (Art. B1026), uitgezonderd de boetes. 

 
Teams/clubs die wensen deel te nemen met speelsters aangesloten bij andere teams, 

dienen vooraf uiterlijk 10/10/2019 een lijst af te leveren met de gegevens van deze 

speelsters. Enkel speelsters die niet deelnemen met hun eigen club mogen hierop 

vermeld worden. 

 
Een speler mag gedurende de ganse duur van deze bekercompetitie slechts voor één 

club uitkomen. Wanneer een speler toch voor meerdere clubs in hetzelfde seizoen 

deelneemt aan de wedstrijden van de Beker van België voor meisjes zal zij alleen als 

gekwalificeerd worden beschouwd voor de club waarvoor zij haar eerste wedstrijd in 

deze Beker van België heeft gespeeld. 

 
Clubs die met 2 teams aantreden: 

Maximaal 2 speelsters die eerder aantraden bij het andere clubteam (zowel A of B 

team) kunnen in het andere team meespelen in deze bekercompetitie. 
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Art. 3: Overeenkomstig art. B1401 worden deze bekerwedstrijden gezien als 

officiële wedstrijden, waardoor de specifieke algemene reglementering telt. 

 
 

Art. 4: Aanduidingen E-Kick Off 

Tot en met de kwartfinales is de thuisploeg verplicht de wedstrijd als 

vriendschappelijke wedstrijd aan te vragen via E-Kick Off. 

De aankondiging (vriendschappelijke wedstrijd – MET AANDUIDING 

scheidsrechter) dient te vinden zijn op www.voetbalvlaanderen.be en op 

www.belgianfootball.be, ten laatste tien dagen vóór aanvang van de wedstrijd. 

De thuisploeg is verplicht op zijn wedstrijdaanvraag aan te duiden op welk complex en 

op welk terrein van dit complex de wedstrijd zal worden gespeeld. 

 
De aanvraag dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de wedstrijd te gebeuren, 

zodat het Bureau Arbitrage van de betrokken provincie een officiële scheidsrechter 

kan aanduiden. Niet correct aangevraagde wedstrijden kunnen niet gespeeld worden. 

 
Voor de halve finales en de finales zullen de wedstrijden door Voetbal Vlaanderen 

aangevraagd worden. 

 
De kosten van de scheidsrechter(s) zijn tot en met de kwartfinales ten laste van de 

thuisploeg. De thuisploeg mag tot en met de kwartfinales inkomgeld vragen. Dit 

inkomgeld mag maximaal 3,00 euro bedragen. 

 
Art. 5: Speeldata 

 

 
Indien meer dan 16 en minder dan 32, of meer dan 32 teams inschrijven zal een 

voorronde en/of 1/16 finale worden gespeeld. In voorkomend geval zijn de finalisten 

van het seizoen 2018-2019, evenals de clubs van de Super League hiervoor eventueel 

vrijgesteld. Lottrekking zal dit tussen de betrokken clubs bepalen. 

De voorrondes of 1/16 finale zullen, indien mogelijk, gespeeld worden tussen clubs van 

dezelfde of een aangrenzende provincie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.voetbalvlaanderen.be/
http://www.belgianfootball.be/
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Vanaf de 1/8 finale zal er landelijk gespeeld worden. 

 
 

Voorrondes: 20 oktober – 18 november 2019 meer dan 32 clubs 

Voorrondes - 1/16 finale: 20 oktober – 1 januari 2019 tussen 17 en 32 clubs 

1/8 finale: 1 januari - 10 februari 2020 16 clubs 

Kwartfinale: 11 februari -10 maart 2020 8 clubs 

Halve Finale: 29 maart 2020 4 clubs 

Finale: 19 april 2020 
 
 

Art. 6: Voetbalreglementering 
 

 
Bondsregelement V1222 

Iedere ploeg mag maximaal 12 speelsters bij U13 en 16 speelsters bij U16 op het 

scheidsrechtersblad inschrijven. 

• Er kan doorlopend gewisseld worden bij U13. We roepen de clubs op om % 

speelgelegenheid voor ieder kind te garanderen. 

• Bij U16 gelden er verplichte wissels 

 

Alle wedstrijden worden gespeeld over 4 x 15 minuten onder de vorm 8x8 bij U13 en 

4 x 20 minuten 11x11 bij U16. 

 
Indien de stand na de reglementaire speeltijd gelijk is, wordt er overgegaan tot het 

nemen van strafschoppen conform de voorschriften van de Spelregels. De winnende 

ploeg kwalificeert zich voor de volgende ronde. 

 

Wedstrijdbladen dienen digitaal te worden ingevuld. Enkel in uitzonderlijke gevallen 

kan hiervan afgeweken worden. (te melden aan niki.de.cock@voetbalvlaanderen.be) 

 

Art. 7: Klacht 

Iedere klacht moet op straffe van nietigheid, via E-Kickoff, of via aangetekend 

schrijven naar de KBVB of naar Voetbal Vlaanderen te worden verzonden, op straffe 

van verval uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd. 

 
 
 

 


