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Districtsbekercompetitie amateurs 3  

Reserve-elftallen senioren 7  

Vrouwenvoetbal  11  

Jeugd O13 t/m O19 15  

Meidenvoetbal O13 t/m O19 18 

G-voetbal  21 
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Bekerbesluit Districtsbekercompetitie  
Standaardelftallen mannen 
 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

 
Artikel 1 
Aan deze bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven standaardelftallen 
(met uitzondering van de standaardelftallen uitkomende in de tweede en derde divisie). Daarnaast zijn de reserve-
elftallen die in het vorige seizoen een periodetitel hebben veroverd in de reserve hoofdklasse zaterdag- of 
zondagvoetbal opgenomen. Bij deelname aan deze bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen van de 
categorie A heren standaard van toepassing. Met uitzondering van de invallersbepalingen welke zijn beschreven 
in artikel 11. 
 
Artikel 2  
De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Een poule bestaat in principe uit vier, maar minimaal uit drie en 
maximaal uit vijf elftallen. De teams werken een halve competitie af. 
 
Hoofdklasse 
De verenigingen die uitkomen in de hoofdklasse seizoen 2020/’21 zijn bij deelname aan de districtsbeker 
vrijgesteld voor de poulefase. Zij stromen in de eerste knock-outronde in. 
 
Poules eerste en tweede klassen 
Alle verenigingen die in de eerste en/of tweede klassen zaterdag- en/of zondagvoetbal van de zes districten 
uitkomen, worden bij elkaar ingedeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat verenigingen die in de competitie tegen 
elkaar uitkomen niet in dezelfde poule worden ingedeeld. Dit betekent dat elftallen uit verschillende districten bij 
elkaar kunnen worden ingedeeld. De nummers één en twee van de poules plaatsen zich voor de volgende ronde 
in hun district.  
 
Overige poules 
De verenigingen die uitkomen in de 3e tot en met de laagste klassen standaardvoetbal worden per district, met 
de geplaatste reserve-elftallen, bij elkaar ingedeeld.  
Voor zover mogelijk is er sprake van een regionale indeling van de poules, rekening houdend met het niveau van 
de verenigingen. Voor deze poules geldt dat alleen de poulewinnaar zich plaatst voor de volgende ronde.  
 
Eindrangschikking in de poule 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op 
plaatsen die recht geven op plaatsing voor de ronde, dan geldt het volgende: 

1. Het beste doelsaldo van de halve competitie.    
2. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend.    
3. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.    
4. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein met verlichting op een midweekse avond vastgesteld. Bij een 
gelijke stand na 2x45 minuten wordt verlengd met 2x15 minuten. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen 
dan zal deze vallen door het nemen van strafschoppen, conform de Spelregels Veldvoetbal.  

 
Artikel 3 
De verenigingen die uitkomen in de hoofdklasse, de nummers één en twee van de poules die bestonden uit eerste 
en tweede klassers en de nummers één van de overige poules, vervolgen de bekercompetitie via een knock-
outsysteem. De wedstrijden worden, door loting, per district vastgesteld op de wedstrijddagen die de betreffende 
teamleider vaststelt. Vanaf de tweede knock-outronde is sprake van een verplichte openbare loting, waarbij de 
mogelijkheid bestaat direct door te loten voor de rest van de bekercompetitie.  
 
  



2020/’21 Bekerbesluiten Districtsbekercompetities  

 

4 

 

 
 
 
Artikel 4 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de betreffende teamleider als 
ontvangende vereniging is aangewezen. De wedstrijden worden in eerste instantie ingepland in de daarvoor 
aangewezen weekenden conform de speeldagenkalender seizoen 2020/’21. Indien één of beider teams 
deelnemend aan een bekerwedstrijd echter in dat betreffende weekend geacht wordt een (inhaal- of 
competitiewedstrijd) te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland.  
 
Indien het thuisspelende team, ingeval van een midweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een 
lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie 
tot de beschikking te hebben.  
 
Indien als gevolg van het niet aanwezig zijn van verlichting op het hoofdveld uitgeweken moet worden naar een 
veld met verlichting maar zonder afrastering, geldt dit niet per definitie als een belemmering. Tenzij de veiligheid 
in het gedrang komt als gevolg van het aantal te verwachten toeschouwers, kunnen de wedstrijden op een veld 
zonder afrastering worden ingepland, waarbij de thuisspelende vereniging provisorische voorzorgsmaatregelen 
dient te nemen. Ingeval de veiligheid in het gedrang komt, als gevolg van het ontbreken van een afrastering, dient 
de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie tot de beschikking te hebben.  
De volgende wedstrijden moeten op het hoofdveld worden gespeeld: 
- De finales om de districtsbeker. 
- Alle landelijke finalewedstrijden om de KNVB beker voor amateurs. 
 
Kan de thuisspelende vereniging één van bovengenoemde finales niet op het hoofdveld spelen, dan wordt de 
wedstrijd op het terrein van de tegenstander vastgesteld. Kan de tegenstander ook niet op het hoofdveld spelen,  
dan wordt de wedstrijd op een neutraal terrein vastgesteld.  
 
Artikel 5 
Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op 
zaterdag vastgesteld. Als ook een zondagvereniging is betrokken, dan wordt de wedstrijd zover als mogelijk 
vastgesteld op zaterdag met aanvangstijdstip 17.00 uur. Blijkt dit niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld door het 
ontbreken van een geschikte lichtinstallatie, dan wordt de wedstrijd vastgesteld op het uiterste aanvangstijdstip 
conform het gestelde in paragraaf 3.6. van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. In overleg met de 
tegenstander kan de keuze ook vallen op een andere dag. Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende 
bekerronde.  

 

Artikel 6 
a. Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen 

inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in paragraaf 2.6. van het Handboek competitiezaken 
amateurvoetbal. 

b. Indien 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 
onverwijld vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 

c. In overleg met de tegenpartij is het toegestaan om de wedstrijd op het terrein van de tegenstander te spelen. 
Hiervan dienen 4 x 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, zoals tegenpartij, 
scheidsrechter, consul en medewerker wedstrijdzaken, schriftelijk in kennis te zijn gesteld. 

 
Artikel 7 
Met uitzondering van de districtsfinale worden vanaf het knock-outsysteem de wedstrijden die eindigen in een 
gelijkspel, beslist overeenkomstig de volgende regeling: 
Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten moeten beide partijen strafschoppen nemen, conform de 
Spelregels Veldvoetbal.  
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Artikel 8 
Vanaf de kwartfinales staan de wedstrijden onder leiding van een door de KNVB aangesteld arbitraal trio. De 
KNVB kan besluiten ook bij eerdere bekerwedstrijden een arbitraal trio aan te stellen.  
  

Artikel 9 

a. Een elftal dat niet opkomt bij één van de poulewedstrijden, wordt automatisch uitgesloten van verdere 
deelname. Alle uitslagen van de poulewedstrijden van dat elftal dat van verdere deelname wordt uitgesloten, 
komen te vervallen. Ook het elftal dat niet opkomt bij een wedstrijd in de knock-outfase wordt automatisch 
uitgesloten van verdere deelname. De betreffende tegenstander in de wedstrijd in de knock-outfase is 
automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien worden bij het niet opkomen administratiekosten 
in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in het Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. Verder vergoedt de vereniging van het elftal dat niet opkomt of zich 
terugtrekt de gemaakte kosten; zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele 
kosten voor het in orde brengen van het speelveld.  

b. Als een elftal niet opkomt tijdens de bekercompetitie c.q. zich terugtrekt vanaf het moment van inschrijving, 
dan kan haar recht op deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen komen te vervallen. 
Dit geldt ook als het recht op deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen al uit andere 
hoofde is of nog kan worden verkregen.  

 
Artikel 10 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de de afdeling 
tuchtzaken te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de 
poulefase, dan komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien 
een team in de knock-outfase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch 
geplaatst voor de volgende ronde. 
 
Artikel 11 
In tegenstelling tot de bepalingen voor de reguliere competitie is het in de gehele bekercompetitie toegestaan om 
maximaal 5 wisselspelers toe te passen. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt geldt dat er per wedstrijd 
ten hoogste 3 momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Naast die 3 wisselmomenten mag ook 
tijdens de rust worden gewisseld. In alle gevallen geldt dat hierin ook meegeteld wordt het wisselen van een 
doelverdediger. Een eenmaal gewisselde speler mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.  
 

Artikel 12 
De eindstrijd bestaat uit een districtsfinale die op woensdag 12 mei 2021 of donderdag 13 mei 2021 wordt 
gespeeld. Is de wedstrijd na negentig minuten gelijk geëindigd, dan valt de beslissing overeenkomstig de 
volgende regeling. Onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten volgt verlenging van de wedstrijd met 
twee keer vijftien minuten. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan dienen strafschoppen te worden genomen 
conform de Spelregels Veldvoetbal.  
 
Artikel 13 
De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het bestuur amateurvoetbal beschikbaar gestelde beker die 
direct eigendom van de winnaar wordt. Beide finalisten en de aanwezige wedstrijdofficials ontvangen een 
herinneringsmedaille. De finalisten en de verliezende halve finalisten van de bekercompetitie in de districten 
hebben bovendien recht op deelname aan de KNVB beker BV/AV in het volgende seizoen. Dit geldt alleen voor 
1e teams van verenigingen, 2e teams kunnen zich niet plaatsen voor de KNVB beker BV/AV. 
 
Artikel 14 
Entreegelden bekerwedstrijden in de poulefase: 
De thuisspelende vereniging in de poulewedstrijden mag entree heffen. De opbrengst hieruit komt geheel ten 
goede aan de thuisspelende vereniging. De thuisspelende vereniging dient de bezoekende vereniging vijftig gratis 
toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en teamofficials. 
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Artikel 15 
Entreegelden bekerwedstrijden in de knock-outfase: 
a. De thuisspelende vereniging is niet verplicht om entree te heffen. Vindt wel entreeheffing plaats (aan anderen 

dan de houders van een geldig bewijs van toegang amateurvoetbal), dan komt de bezoekende vereniging in 
aanmerking voor 50 procent van de recette. De thuisspelende vereniging behoort de bezoekende vereniging 
vijftig gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en teamofficials.  

b. De thuisspelende vereniging mag de gemaakte kosten, zoals voor de bal, reclame, controle/kassa en het in 
orde brengen van het speelveld, niet aftrekken van de recette. 

c. Los van het onder a. gestelde behoort de thuisspelende vereniging 50 procent van de kosten van vervoer te 
vergoeden aan de bezoekende vereniging. De totale kosten van vervoer bedragen maximaal vijf auto’s à € 
0,26 per kilometer. Een en ander nog te verhogen met noodzakelijk te maken kosten voor veerboten, 
tolbruggen, enzovoort. 

d. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven moet binnen veertien dagen na de wedstrijddag aan 
de tegenpartij worden toegezonden. Na akkoordbevinding moet de betaling van het verschuldigde bedrag 
plaatsvinden binnen acht dagen. Mocht de tegenpartij niet akkoord gaan met de afrekening, dan moet zij 
deze binnen veertien dagen, voor een besluit hierover, voorleggen aan het bestuur amateurvoetbal. 

e. Als de districtsfinale plaatsvindt op een neutraal terrein of bij één van beide finalisten, dan komt de netto 
recette van de districtsbekerfinale ten goede aan beide finalisten, elk voor 50 procent. Evenals hetgeen 
benoem in sub a. van dit artikel wordt ook de entrée van de eigen leden hierbij meegenomen. De netto recette 
is de bruto recette minus de werkelijk gemaakte kosten van de organiserende vereniging tot een maximum 
van € 50,00. Tot laatstgenoemde kosten behoren: de kosten voor het in orde brengen van het speelterrein, 
voor het gebruiken van een bal, voor de kassa, voor de controle en voor de reclames. Bij een tekort dienen 
de drie partijen de kosten te delen, ieder voor een derde. Het is niet verplicht entree te heffen. 

 
Artikel 16 
De betreffende verenigingen krijgen de scheidsrechterskosten naar rato belast.  
 
Artikel 17 
In alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Reserve-elftallen mannen  
 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

Artikel 1  

Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven elftallen in de 
volgende categorieën:  
 
Mannen zaterdag cat. A Res. Hoofd- t/m Res. 3e klasse  Groep 1 
Mannen zondag cat. A Res. Hoofd- t/m Res. 3e klasse  Groep 1 
 
De reserve-elftallen die deelnemen aan de bekercompetitie van de standaardelftallen en worden uitgeschakeld 
in de poulefase mogen deelnemen aan het vervolg van de bekercompetitie voor reserve-elftallen categorie A en 
stromen in bij de 1e KO-ronde. De reserve-elftallen die deelnemen aan de bekercompetitie van de 
standaardelftallen en in de 1e KO-ronde of later worden uitgeschakeld mogen niet meer deelnemen aan de 
bekercompetitie voor reserve-elftallen categorie A. 
 
Mannen zaterdag cat. B Res. 4e en 5e klassen  Groep 1  
Mannen zaterdag cat. B Res. 6e klassen en lager  Groep 2 (incl VE-elftallen) 
Mannen zaterdag cat. B VE klassen voor 11-tallen  Groep 3 (geldt alleen voor West) 
Mannen zondag cat. B Res. 4e en 5e klassen  Groep 1  
Mannen zondag cat. B Res. 6e klassen en lager  Groep 2 (incl VE-elftallen) 
Mannen zondag cat. B VE-klassen voor 11-tallen  Groep 3 (geldt alleen voor West) 
 
Bij deelname aan de bekercompetitie voor reserve-elftallen categorie A zijn de reglementaire bepalingen voor 
categorie A van toepassing. Voor de categorie B zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van 
toepassing. 
 
Wanneer een team voor aanvang van de bekercompetitie van competitieniveau verandert, zal het team worden 
ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau, mits daar nog ruimte is. Is de bekercompetitie gestart, dan blijft 
ieder team in de bekergroep staan waar zij op dat moment toe behoren. Mocht er na afloop van de poulefase 
maar voor de start van de KO-fase sprake zijn van een wijziging in de competitieklasse, dan kan de KNVB 
beslissen dat het team in de KO-fase wordt geplaatst in de groep die aansluit bij het juiste niveau/de juiste groep 
van dat team. Deze regel is niet van toepassing op teams die in de beker zijn uitgeschakeld. 
 
Artikel 2 
De eerste ronde van de bekercompetitie wordt gespeeld in poulevorm. Er wordt een halve competitie afgewerkt 
waarbij ingeval van een gelijkspel geen sprake is van een strafschoppenserie. Per poule worden minimaal 3 en 
maximaal 4 teams ingedeeld. De winnaar van iedere poule plaatst zich voor de volgende ronde. De poulewinnaars 
worden als volgt bepaald: 

1. Het meest behaald aantal wedstrijdpunten.   
2. Het beste doelsaldo van de halve competitie.    
3. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend    
4. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.    
5. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein met verlichting op een midweekse avond vastgesteld. Bij een 
gelijke stand wordt niet verlengd. In dat geval valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, conform de 
Spelregels Veldvoetbal.  
 
Voor de bekercompetities voor de categorie B, zaterdag en zondag, in het district Noord gelden aanvullende 
bepalingen. Zie voor verdere informatie hieromtrent artikel 15 van dit besluit. 
 
Artikel 3  
De poulewinnaars vervolgen de bekercompetitie door middel van het KO-systeem. De wedstrijden worden bij 
loting per district vastgesteld op de door de teamleider vast te stellen wedstrijddagen.  
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Artikel 4  
Alle wedstrijden vallen onder de afgelastingsregeling zoals deze geldt voor de categorie A. 
 
Artikel 5  
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de betreffende teamleider als 
ontvangende vereniging is aangewezen. Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een 
zaterdag- en zondagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. De aanvangstijd van dergelijke 
wedstrijden wordt door de KNVB vastgesteld op 17.00 uur.  
 
Indien één of beide partijen van een bekerwedstrijd in dat betreffende weekend een (inhaal)competitiewedstrijd 
dient te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland. In overleg met de tegenstander kan een andere 
dag of tijd worden overeengekomen. Een alternatieve datum moet zijn voorafgaande aan de betreffende 
bekerronde. 
Indien het thuisspelende team, ingeval van een midweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een 
lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie 
tot de beschikking te hebben. Indien de thuisspelende vereniging hiertoe geen mogelijkheden heeft, dan zal de 
KNVB besluiten dat de wedstrijd wordt vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk en ook de zogenoemde baaldagenregeling is op een bekerwedstrijd niet 
van toepassing. Voor eventuele verzoeken tot uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de 
bepalingen inzake verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in paragraaf 2.6. van het Handboek competitiezaken 
amateurvoetbal. 
 
Verplaatsen van poulewedstrijden is wel toegestaan. Met goedkeuring van de tegenstander kan een 
poulewedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een datum t/m uiterlijk 17 september 
2020. Daarnaast moet de eventuele scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht.  
In overleg met de tegenpartij en na toestemming van de competitieleider is het toegestaan om de wedstrijd om te 
zetten. Hiervan dienen 4x24 uur voor aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, tegenpartij, 
scheidsrechter, consul en de competitieleider schriftelijk in kennis te zijn gesteld. Wanneer de thuisspelende 
vereniging - door welke oorzaak dan ook (dus ook afgelasting) - niet de beschikking heeft over een speelveld, 
wordt zij tot uiterlijk 2x24 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 onmiddellijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
 
Artikel 7 
Met uitzondering van de districtsfinale in Groep 1 van de categorie A, worden alle wedstrijden vanaf het KO-
systeem, die in een gelijkspel eindigen, beslist overeenkomstig de volgende regeling:  
Direct na afloop van de reguliere speeltijd wordt de winnaar bepaald door het nemen van strafschoppen. Voor de 
uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 
 
De districtsfinale in Groep 1 van de categorie A die in een gelijkspel eindigt, wordt beslist overeenkomstig de 
volgende regeling:  

• Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd verlengd met 2x15 minuten.  

• Is er na de verlenging nog geen beslissing verkregen dan moeten strafschoppen worden genomen. Voor 
de uitvoering hiervan wordt verwezen naar de Spelregels Veldvoetbal. 
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Artikel 8  
Een elftal 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. Ook het 
elftal dat niet opkomt bij een KO-wedstrijd is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander 
in de vervolgwedstrijd in de KO-wedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. 
 
Is er sprake van het niet opkomen c.q. terugtrekken van team, dan zal hiervoor een bedrag aan 
administratiekosten in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 
1.5. van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. Tevens moet de vereniging van het elftal dat niet opkomt 
of zich terugtrekt de gemaakte kosten, zoals reiskosten van de tegenpartij, de scheidsrechterskosten en eventuele 
kosten voor het in orde brengen van het speelveld vergoeden. Wanneer een vereniging wegens het niet opkomen 
uit de bekercompetitie wordt gehaald of zich terugtrekt vanaf het moment van inschrijving, kan haar recht op 
deelname aan de bekercompetitie in het daaropvolgende seizoen komen te vervallen. Wanneer een vereniging 
een team, dat is geplaatst voor de bekerfinale, voor de te spelen bekerfinale terugtrekt uit de bekercompetitie, 
dan komt haar recht op deelname in het daaropvolgende seizoen te vervallen. Dit kan betrekking hebben op het 
betreffende team dan wel op alle seniorenelftallen. 
 
Artikel 9  
Ten aanzien van de speelgerechtigheid van spelers c.q. het deelnemen aan wedstrijden is met ingang van het 
seizoen 2020/’21 sprake van gewijzigde regelgeving. In dit kader wordt dan ook verwezen naar artikel 27 van het 
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal alsook naar de aanvullende uitleg in paragraaf 3.11 van het 
Handboek competitiezaken amateurvoetbal. 

 
Artikel 10  
Een vereniging die een niet gerechtigde speler opstelt wordt, afgezien van de door de de afdeling tuchtzaken te 
nemen maatregelen, van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de poulefase, dan komen 
alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien een team in de KO-
fase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch geplaatst voor de volgende 
ronde. 
 
Artikel 11  
Bij bekerwedstrijden in de categorie A worden zo mogelijk scheidsrechters van de KNVB aangesteld. Indien dit 
niet het geval is, zijn de thuisspelende verenigingen verplicht om een clubscheidsrechter aan te stellen. De aan 
te stellen clubscheidsrechter moet lid zijn van de KNVB en voldoen aan de voor deze categorie geldende leeftijd. 
De uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden.  
Wanneer de aangewezen KNVB- scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is, dient de 
wedstrijd te worden geleid door een door de als eerste in het wedstrijdprogramma genoemde vereniging te leveren 
scheidsrechter. De aan te stellen clubscheidsrechter moet lid zijn van de KNVB en voldoen aan de voor deze 
categorie geldende leeftijd. De uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden. De wedstrijd moet 
te allen tijde doorgaan.  
Bij de te spelen districtsfinale in Groep 1 van de categorie A zal de KNVB zorgdragen voor een arbitraal trio. In 
de andere groep(en) zal de KNVB voor de te spelen districtsfinales zorgdragen voor een KNVB-scheidsrechter. 
Voor de kosten van een door de KNVB aangewezen scheidsrechter worden de betreffende verenigingen naar 
rato belast.  
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Artikel 12  
De eindstrijd voor de bekercompetitie in Groep 1 van de categorie A vindt plaats op neutraal terrein. Beide 
finalisten worden hierbij in de gelegenheid gesteld zelf een locatie en speeldatum af te spreken. Ook is het 
toegestaan dat beide finalisten tot een akkoord komen om de bekerfinale te spelen op het terrein van één van de 
finalisten. Indien beide verenigingen hierover geen overeenstemming bereiken, dan zal de KNVB beslissen.  
Desgewenst kan een district van bovenstaande afwijken en besluiten dat de te spelen finalewedstrijd wordt 
gespeeld tijdens een te organiseren finaledag op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. De teamleider 
zal in een dergelijke situatie al in een vroeg stadium hierover met de verenigingen communiceren. 
 
De eindstrijd voor de bekercompetitie in de andere Groepen bestaat uit een finalewedstrijd die gespeeld wordt 
tijdens een te organiseren finaledag op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. Eindigt deze finale in een 
gelijkspel, dan geen verlenging worden gespeeld maar zal de beslissing vallen door het nemen van 
strafschoppen. Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de Spelregels veldvoetbal.  
 
Artikel 13  
De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het bestuur amateurvoetbal beschikbaar gestelde beker die 
direct eigendom van de winnaar wordt. De deelnemende elftallen en de (assistent-) scheidsrechters ontvangen 
een herinneringsmedaille. 
De winnaar van de districtsfinale in Groep 1 van de categorie A plaatst zich voor deelname aan de 
(amateur)bekercompetitie voor standaardteams in het volgende seizoen. Mocht de bekerwinnaar zich al geplaatst 
hebben voor deze bekercompetitie, dan mag de verliezend finalist het volgende seizoen eveneens deelnemen 
aan de (amateur)bekercompetitie voor standaardteams.  
 
Artikel 14  
Er wordt geen entree geheven. Dit is van toepassing zowel tijdens de poulewedstrijden, als de wedstrijden vanaf 
het KO-systeem en de finale.  
 
Artikel 15 Aanvullende bepalingen voor senioren categorie B van het district Noord   
In de bekercompetitie voor de categorie B van het district Noord zal er, zowel voor het zaterdag- als 
zondagvoetbal, in het seizoen 2020/’21 sprake zijn van een andere opzet. Als gevolg van de uitkomsten van een 
gehouden enquête onder spelende leden in deze doelgroep is gebleken dat er in dit deel van Nederland behoefte 
bestaat om in de opzet van de bekercompetitie niet het poulesysteem te hanteren. 
 
Het bestuur Amateurvoetbal heeft aansluitend ingestemd met het verzoek voor een pilot in de bekercompetitie 
van het district Noord bij de mannen senioren categorie B. In deze pilot zullen de teams die zich inschrijven dan 
ook niet in poules worden opgedeeld. Er zal bij de start van de bekercompetitie direct sprake zijn van het KO-
systeem. Daarbij geldt wel de groepsindeling zoals in artikel 1 is aangegeven, maar vervalt voor deze groep dus 
hetgeen in artikel 2 van dit bekerbesluit is beschreven volledig. 
De teams worden vanaf de 1e ronde volgens loting aan elkaar gekoppeld en in elke ronde is er dus sprake van 
een enkele wedstrijd. Het team wat de wedstrijd wint plaatst zich voor de volgende bekerronde en de verliezer is 
uitgeschakeld. Voor wat betreft het verdere verloop van de bekercompetitie voor deze pilot zijn de bepalingen 
welke zijn opgenomen in dit bekerbesluit gewoon van toepassing. 
 
Artikel 16  
De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit besluit niet 
voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Vrouwenvoetbal 
 
 

  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven elftallen in de 
volgende categorieën:  
 
Vrouwen 2e en 3e klassen zaterdag en zondag  Beker Groep 2 
Vrouwen 4e klassen en lager zaterdag en zondag  Beker Groep 3 
 
Indien teams uitkomende in de 1e klasse van het seizoen 2020/’21 worden uitgeschakeld in de poulefase van de 
KNVB Beker vrouwen (zie bekerreglement KNVB Beker vrouwen 2020/’21), stromen deze bij de KO-fase in bij 
Groep 2. 
 
Artikel 2 
Bij deelname aan de bekercompetitie veldvoetbal vrouwen Groep 2 zijn de reglementaire bepalingen voor de 
categorie A van toepassing. Ten aanzien van de invallersbepalingen is een wijziging van toepassing (zie artikel 
12 van dit besluit). Bij deelname aan de bekercompetitie in Groep 3 zijn de reglementaire bepalingen voor 
categorie B van toepassing.  
Voor alle bekerwedstrijden geldt dat bij afgelastingen de regels van de categorie A van toepassing zijn. 

 
Artikel 3 
De eerste ronde wordt per district gespeeld in poulevorm. Er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met 
een regionale indeling van een poule, waarbij de KNVB eveneens zoveel als mogelijk rekening houdt met de 
voorkeurspeeldag van de vereniging. Een poule bestaat uit minimaal drie en maximaal vier teams, die een halve 
competitie afwerken. In het geval van een gelijkspel is geen sprake van een strafschoppenserie. De winnaar van 
iedere poule plaatst zich voor de volgende ronde. De poulewinnaars worden als volgt bepaald: 

1. Het meest behaald aantal wedstrijdpunten.   
2. Het beste doelsaldo van de halve competitie.    
3. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend.    
4. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.    
5. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein met verlichting op een midweekse avond vastgesteld. Eindigt 
de wedstrijd in een gelijkspel, dan wordt niet verlengd. In dat geval valt de beslissing door het nemen van 
strafschoopen, conform de Spelregels Veldvoetbal.  
 
Artikel 4 
De poulewinnaars vervolgen, per district, de bekercompetitie via het knock-outsysteem. In Groep 2 eventueel 
dus aangevuld met teams uitkomende in de 1e klasse, zoals omschreven onder artikel 1 van dit besluit. Vanaf de 
knock-outfase worden wedstrijden vastgesteld door middel van loting, waarbij de mogelijkheid bestaat direct door 
te loten voor de rest van de bekercompetitie. De zaterdag- en zondagteams zullen in zowel Groep 2 als 3 vanaf 
de knock-outfase gezamenlijk de bekercompetitie vervolgen en kunnen tegen elkaar uitkomen. Vanaf de tweede 
knock-outronde is voor Groep 2 sprake van openbare loting. Voor Groep 3 geldt die verplichting niet. 
 
Artikel 5 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de KNVB dan wel door loting als 
ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 6 
Een wedstrijd die is vastgesteld voor in het weekend en waarbij een zaterdag- en zondagvereniging zijn 
betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. Als een zondagvereniging is betrokken, komt de wedstrijd voor zover 
als mogelijk vast te staan op zaterdag met aanvangstijdstip 17.00 uur. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, 
bijvoorbeeld door het ontbreken van een geschikte lichtinstallatie, dan wordt de wedstrijd vastgesteld op het 
uiterste aanvangstijdstip in ogenschouw genomen de tijd waarop daglicht beschikbaar is. In overleg met de 
tegenstander kan de keuze vallen op een andere dag (welke is gelegen vóór de betreffende bekerronde).  
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Artikel 7 
Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en waarbij een zaterdag- en zondagvereniging is betrokken, 
wordt op zaterdag vastgesteld. In overleg met de tegenstander kan een andere dag worden overeengekomen. 
Deze dag moet voorafgaan aan de betreffende bekerronde. Voor een zondagvereniging kan de wedstrijd ook op 
zaterdag worden vastgesteld, indien dat op het wensenformulier kenbaar is gemaakt. Dit geldt echter uitsluitend 
voor de thuiswedstrijden. 
Indien één of beide partijen van een bekerwedstrijd in dat betreffende weekend een (inhaal)competitiewedstrijd 
dient te spelen, dan wordt de bekerwedstrijd midweeks ingepland. In overleg met de tegenstander kan een andere 
dag of tijd worden overeengekomen. Een alternatieve datum moet zijn voorafgaande aan de betreffende 
bekerronde.  
Indien het thuisspelende team, ingeval van een midweekse wedstrijd, niet de beschikking heeft over een 
lichtinstallatie waar dat wel noodzakelijk is, dient de thuisspelende vereniging een vervangende accommodatie 
tot de beschikking te hebben. Indien de thuisspelende vereniging hiertoe geen mogelijkheden heeft, dan zal de 
KNVB besluiten dat de wedstrijd wordt vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
 
Artikel 8 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk en ook de zogenoemde baaldagenregeling is op bekerwedstrijden niet van 
toepassing. Voor eventuele verzoeken tot uitstel van vastgestelde wedstrijden verwijzen we naar de ‘bepalingen 
inzake verzoeken om uitstel’, te vinden in paragraaf 2.6 van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. 
Verplaatsen van poulewedstrijden is wel toegestaan. Met goedkeuring van de tegenstander kan een 
poulewedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een datum t/m uiterlijk 17 september 
2020. Daarnaast moet de eventuele scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht. In overleg met de 
tegenpartij en na toestemming van de competitieleider is het toegestaan om de wedstrijd om te zetten. Hiervan 
dienen 4x24 uur voor aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, tegenpartij, scheidsrechter, consul en de 
KNVB schriftelijk in kennis te zijn gesteld. 
 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook (dus ook afgelasting) - niet de beschikking 
heeft over een speelveld, wordt zij tot uiterlijk 2x24 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 onmiddellijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
 
Artikel 9 
De thuisspelende vereniging mag zowel in de poulefase als in de KO-fase entree heffen. De opbrengst hieruit 
komt geheel ten goede aan de thuisspelende vereniging. Deze vereniging behoort de bezoekende vereniging 50 
gratis toegangsbewijzen te verstrekken, voor spelers en team-officials. 
 
Artikel 10 
Een team dat niet opkomt of zich terugtrekt 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. Voor het terugtrekken worden de hiervoor vastgestelde administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Ook een team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd, of zich hiervoor terugtrekt, wordt van verdere deelname 
uitgesloten. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Is er sprake van 
het niet opkomen c.q. terugtrekken van team, dan zal hiervoor een bedrag aan administratiekosten in rekening 
gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.5 van het Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. Wanneer een vereniging een team, dat is geplaatst voor de bekerfinale, voor 
de te spelen bekerfinale terugtrekt uit de bekercompetitie, dan komt haar recht op deelname in het 
daaropvolgende seizoen te vervallen. Dit kan betrekking hebben op het betreffende team dan wel op alle 
vrouwenteams. 
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Artikel 11 
Een vereniging die een niet gerechtigde speelster opstelt wordt, afgezien van de door de de afdeling tuchtzaken 
te nemen maatregelen, van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de poulefase, dan 
komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien een team in 
de KO-fase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch geplaatst voor de 
volgende ronde. 
 
Artikel 12 
In tegenstelling tot de bepalingen voor de reguliere competitie, is het in de gehele bekercompetitie van Groep 2 
toegestaan om maximaal 5 wisselspeelster in te zetten. Aanvullend geldt dan dat er per wedstrijd maximaal 3 
momenten zijn om deze (maximaal) 5 wissels toe te passen. Dit om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt. 
Naast die 3 wisselmomenten mag ook tijdens de rust worden gewisseld. Uiteraard geldt dat hierin ook meegeteld 
wordt het wisselen van een doelverdediger. Een eenmaal gewisselde speelster mag niet meer aan de wedstrijd 
deelnemen.  
Voor Groep 3 geldt dat er bij alle wedstrijden maximaal 5 wisselspeelsters mogen worden ingezet en aanvullend 
is het toegestaan om door te wisselen (regelgeving categorie B). 
 
Artikel 13  
Bij wedstrijden in Groep 2 worden zo mogelijk scheidsrechters van de KNVB aangesteld. Indien dit niet het geval 
is, dan is de thuisspelende vereniging verplicht om een clubscheidsrechter aan te stellen. De aan te stellen 
clubscheidsrechter moet lid zijn van de KNVB en voldoen aan de voor deze categorie geldende leeftijd. De 
uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden.  
 
Wanneer de aangewezen KNVB-scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is of geen 
KNVB-scheidsrechter is aangewezen, dient de wedstrijd te worden geleid door een door de als eerste in het 
wedstrijdprogramma genoemde vereniging te leveren scheidsrechter. De aan te stellen clubscheidsrechter moet 
lid zijn van de KNVB en voldoen aan de voor deze categorie geldende leeftijd. De uitspelende vereniging is 
verplicht deze leiding te aanvaarden. De wedstrijd moet te allen tijde doorgaan. 
Bij de te spelen districtsfinale in Groep 2 zal de KNVB zorgdragen voor een arbitraal trio. In Groep 3 zal de KNVB 
voor de te spelen districtsfinale zorgdragen voor een KNVB-scheidsrechter. Voor de kosten van een door de 
KNVB aangewezen scheidsrechter worden de betreffende verenigingen naar rato belast.  
 
Artikel 14 
Bij wedstrijden in het knock-outsysteem die in een gelijkspel eindigen, met uitzondering van de finale in Groep 2, 
wordt de winnaar bepaald door het nemen van strafschoppen direct na afloop van de reguliere speeltijd. De 
strafschoppen worden om en om genomen. De strafschoppenserie wordt uitgevoerd conform de Spelregels 
Veldvoetbal. 
 
Artikel 15 
Per district bestaat de eindstrijd uit een finale, te spelen op een nader te bepalen terrein en datum. Voor de finale 
in de bekercompetitie voor Groep 2 geldt dat beide finalisten hierbij in de gelegenheid worden gesteld zelf een 
locatie en speeldatum af te spreken. Ook is het toegestaan dat beide finalisten tot een akkoord komen om de 
bekerfinale te spelen op het terrein van één van de finalisten. Indien beide verenigingen geen overeenstemming 
bereiken, dan zal de KNVB beslissen. Eindigt deze finale in een gelijkspel, dan zal een verlenging van 2x15 
minuten worden gespeeld en eventueel aansluitend een strafschoppenserie conform de “Spelregels Veldvoetbal”. 
 
De finale voor Groep 3 wordt gespeeld tijdens een te organiseren 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, conform de Spelregels 
Veldvoetbal. 
 
De finale in Groep 2 staat onder leiding van een door de KNVB aangesteld arbitraal trio. De finale in Groep 3 
staat onder leiding van een door de KNVB aangestelde scheidsrechter. De winnaar van de finale ontvangt een 
beker die het bestuur amateurvoetbal beschikbaar heeft gesteld; deze wordt direct eigendom. De speelsters en 
de KNVB-wedstrijdofficials ontvangen een herinneringsmedaille. 
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Artikel 16 
Voor de kosten voor de door de KNVB aangestelde scheidsrechters worden de betreffende verenigingen elk voor 
de helft belast. 
 
Artikel 17 
Voor zover niet anders is bepaald en voor zover toepasbaar, gelden de bepalingen van het Reglement 
Wedstrijden Amateurvoetbal. In alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Jeugdvoetbal JO13 t/m JO19   
 

  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven teams in de volgende 
categorieën: 
 
JO13 t/m JO19  Divisies en hoofdklassen  Spelen in beker Groep 1 
JO13 t/m JO19  1e en 2e klassen Spelen in beker Groep 2 
JO13 t/m JO19  3e klassen en lager Spelen in beker Groep 3 (of 4) 

 
Het staat districten vrij om in Groep 3 een splitsing te maken indien mocht blijken dat de aantallen te groot worden 
dan wel dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteiten van de deelnemende teams. 
Voor de bekercompetities JO15 in district Noord alsook voor de JO15 en JO19 in de districten Zuid 1 en 2 gelden 
aanvullende bepalingen in verband met de teamindex. Zie de aanvullende bepalingen in dit artikel. 
 
Wanneer een team voor aanvang van de bekercompetitie van competitieniveau verandert, zal het team worden 
ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau, mits daar nog ruimte is. Is de bekercompetitie gestart, dan blijft 
ieder team in de bekergroep staan waar zij op dat moment toe behoren. Mocht er na afloop van de poulefase 
maar voor de start van de KO-fase sprake zijn van een wijziging in de competitieklasse, dan kan de KNVB 
beslissen dat het team in de KO-fase wordt geplaatst in de groep die aansluit bij het juiste niveau/de juiste groep 
van dat team. Deze regel is niet van toepassing op teams die in de beker zijn uitgeschakeld. 
Nieuwe teams kunnen nog instromen in de poulefase onder de voorwaarde dat de bekercompetitie nog niet is 
gestart.  

 
Meidenteams die deelnemen aan een JO- of gemengde competitie zijn alleen gerechtigd deel te nemen aan deze 
bekercompetities. Meidenteams die deelnemen aan een specifieke MO-competitie zijn alleen gerechtigd deel te 
nemen aan een specifieke bekercompetitie voor MO-teams (zie hiervoor het betreffende bekerbesluit) 
 
Aanvullende bepalingen voor JO15 Noord en JO15 + JO19 Zuid 1/2  
In de competities in de genoemde categorieën zal in het seizoen 2020/’21 sprake zijn van een tweede pilot in het 
kader van het gebruik van de teamindex. In deze pilot zullen de verenigingen bij inschrijving de keuze hebben om 
in te schrijven voor de hoofdklasse (categorie A) of voor een andere klasse (categorie B). Voor de teams die zich 
inschrijven voor de categore B geldt dat de poule-indeling voor zowel de reguliere competitie alsook voor de 
bekercompetitie wordt samengesteld op basis van het teamindexcijfer van de teams. Dit betekent dat er in de 
poulefase geen bekerindeling plaats zal vinden op klassenniveau maar op de kwaliteit van het team welke bepaald 
wordt door de teamindex. 
 
Zodra de poulefase is afgewikkeld wordt aan de hand van de poulewinnaars bepaald of er in de KO-fase sprake 
zal zijn van 1 of meerdere groepen (de range van het indexcijfer bepaalt). Afhankelijk daarvan zal dan in dit kader 
ook worden bepaald of er uiteindelijk 1 of meerdere finales worden gespeeld (sluit aan bij het aantal te hanteren 
groepen).  

 
Artikel 2 
Bij deelname aan de bekercompetitie in Groep 1 zijn de reglementaire bepalingen voor de categorie A van 
toepassing. Dit betekent dat de tijdstrafregeling niet van toepassing is en er zijn geen dispensatiespelers 
toegestaan (uitgezonderd biologische dispensaties welke zijn goedgekeurd door de KNVB). Ten aanzien van de 
invallersbepalingen is er voor een aantal leeftijdsgroepen sprake van een aanpassing welke terug te lezen zijn in 
artikel 12 van dit bekerbesluit. 
Bij deelname aan de bekercompetitie in Groep 2 of lager zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van 
toepassing waaronder de verruiming van de invallerbepalingen (max. 5 en doorwisselen), de tijdstrafregeling en 
de mogelijkheid om dispensatiespelers op te stellen.  
In alle groepen geldt dat bij afgelastingen de regels van de categorie A van toepassing zijn. 
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Artikel 3 
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 poulewinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde. De 
poulewinnaars worden als volgt bepaald: 

1. Het meest behaald aantal wedstrijdpunten.   
2. Het beste doelsaldo van de halve competitie.    
3. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór bepalend.    
4. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.    
5. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein vastgesteld, welke bij een gelijke stand niet wordt verlengd 
maar in dat geval direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals beschreven elders 
in dit bekerbesluit.   
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-outsysteem voor de aangegeven 
categorieën. De wedstrijden worden door loting vastgesteld. 
 
Artikel 5 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk en ook de baaldagenregeling is voor bekerwedstrijden niet van toepassing. 
Verplaatsen van poulewedstrijd is wel toegestaan. Met goedkeuring van de tegenstander en de KNVB kan een 
wedstrijd worden verplaatst naar een datum t/m uiterlijk 17 september 2020. Daarnaast moet de eventuele 
scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht. 
In overleg met de tegenpartij en na toestemming van de competitieleider is het toegestaan om de wedstrijd om te 
zetten. Hiervan dienen 4 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, tegenpartij, 
scheidsrechter, consul en de teamleider wedstrijdzaken schriftelijk in kennis te zijn gesteld. 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook (dus ook afgelasting) - 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 onmiddellijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
 
Artikel 7 
Bij de wedstrijden in het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, wordt geen verlenging gespeeld maar 
wordt de winnaar bepaald door het nemen van strafschoppen direct na afloop van de reguliere speeltijd. Voor de 
uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de Spelregels veldvoetbal. 
 
Artikel 8  
Ten aanzien van de speelgerechtigheid van spelers c.q. het deelnemen aan wedstrijden is met ingang van het 
seizoen 2020/’21 sprake van gewijzigde regelgeving. In dit kader wordt dan ook verwezen naar de aanvullende 
uitleg in paragraaf 3.11 van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. 
 
Artikel 9 
Een team dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één 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. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Is er sprake van het 
niet opkomen c.q. terugtrekken van team, dan zal hiervoor een bedrag aan administratiekosten in rekening 
gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.5 van het Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. Wanneer een vereniging een team, dat is geplaatst voor de bekerfinales, voor 
de te spelen bekerfinale terugtrekt uit de bekercompetitie, dan komt haar recht op deelname in het 
daaropvolgende seizoen te vervallen. 
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Artikel 10 
Indien een elftal zich 1 februari of later van enig seizoen terugtrekt en overstapt naar een andere leeftijdsgroep 
en dat team komt in zijn “oude” leeftijdsgroep nog uit in de bekercompetitie, dan vervalt het recht op verdere 
deelname aan de bekercompetitie in de “oude” leeftijdsgroep. Tot genoemde datum behoudt het elftal haar recht 
op deelname aan de bekercompetitie in de “oude” leeftijdsgroep mits de deelnemende spelers in dit team voldoen 
aan de leeftijdgrens welke behoort bij die “oude” leeftijdscategorie. 
 
Artikel 11 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt -afgezien van de door de de afdeling 
tuchtzaken te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de 
poulefase, dan komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien 
een team in de KO-fase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch geplaatst 
voor de volgende ronde. 
 
Artikel 12  
Voor de bekercompetities van Groep 1 in de leeftijdsgroepen O14, O15 en O16 geldt voor de gehele 
bekercompetitie een verruiming van de invallersbepalingen. Het is teams toegestaan om maximaal zeven 
wisselspelers op de bank te plaatsen en er zijn voor de teams 7 wisselbewegingen toegestaan waarbij een eerder 
gewisselde speler ook terug mag keren in de wedstrijd. Dit betekent dat in totaal zeven keer een speler gewisseld 
mag worden. Dit kan dus zeven keer een nieuwe speler zijn, maar bijvoorbeeld ook vijf keer een nieuwe speler 
en twee keer reeds gewisselde speler (opnieuw inbrengen). Voorwaarde: maximaal 2 wisselbeurten per helft en 
1 wisselbeurt in de rust. 
 
Artikel 13  
Bij bekerwedstrijden in Groep 1 worden zo mogelijk scheidsrechters van de KNVB aangesteld. Indien dit niet het 
geval is, is de thuisspelende vereniging verplicht om een clubscheidsrechter aan te stellen. Wanneer de 
aangewezen KNVB- scheidsrechter op het vastgestelde aanvangstijdstip niet aanwezig is, dient de wedstrijd te 
worden geleid door een door de als eerste in het wedstrijdprogramma genoemde vereniging te leveren 
scheidsrechter. Deze persoon moet lid zijn van de KNVB en voldoen aan de geldende leeftijd voor leiding bij 
wedstrijden in de betreffende categorie. De uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden.    
 
Artikel 14 
Voor de kosten van de door de KNVB aangestelde scheidsrechters worden de desbetreffende verenigingen naar 
rato belast.  
 
Artikel 15 
De finales van de verschillende bekercompetities worden gespeeld tijdens een te organiseren 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 
conform de Spelregels veldvoetbal. De KNVB zal bij de te spelen finales zorgdragen voor de aanstelling van een 
KNVB-scheidsrechter. 
 
Artikel 16 
De winnaars van een bekerfinale ontvangen een beker die het bestuur amateurvoetbal beschikbaar heeft gesteld; 
deze wordt direct eigendom. De spelers van de finalisten krijgen een herinneringsmedaille. 
 
Artikel 17 
De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit bekerbesluit. In alle gevallen waarin dit besluit 
niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Meidenvoetbal MO13 t/m MO19 
 

 

 

  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven meidenteams in de 
volgende categorieën van de specifieke meidencompetities: 

 
MO13 t/m MO19  alle niveaus Groep 1 
  
Het staat districten vrij om een uitbreiding te maken naar Groep 2 indien mocht blijken dat de aantallen te groot 
worden dan wel dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteiten van de deelnemende teams. 
 
Wanneer een team voor aanvang van de bekercompetitie van competitieniveau verandert, zal het team worden 
ingedeeld in een poule van het nieuwe niveau, mits daar nog ruimte is. Is de bekercompetitie gestart, dan blijft 
ieder team in de bekergroep staan waar zij op dat moment toe behoren. Mocht er na afloop van de poulefase 
maar voor de start van de KO-fase sprake zijn van een wijziging in de competitieklasse, dan kan de KNVB 
beslissen dat het team in de KO-fase wordt geplaatst in de groep die aansluit bij het juiste niveau/de juiste groep 
van dat team. Deze regel is niet van toepassing op teams die in de beker zijn uitgeschakeld. 
Nieuwe teams kunnen nog instromen in de poulefase onder de voorwaarde dat de bekercompetitie nog niet is 

gestart.  

 
Meidenteams die deelnemen aan een gemengde- of jeugdcompetitie zijn alleen gerechtigd deel te nemen aan 
deze bekercompetities (zie hiervoor het betreffende bekerbesluit). Meidenteams die deelnemen aan een 
specifieke MO-competitie zijn alleen gerechtigd deel te nemen aan een specifieke bekercompetitie voor MO-
teams  
 
Artikel 2 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Voor 
afgelastingen gelden de regels van de categorie A. 
 
Artikel 3 
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 poulewinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde. De 
poulewinnaars worden als volgt bepaald: 

1. Het meest behaald aantal wedstrijdpunten.   
2. Het beste doelsaldo van de halve competitie.    
3. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend.    
4. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.    
5. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein vastgesteld, welke bij een gelijke stand niet wordt verlengd 
maar in dat geval direct wordt gevolgd door het nemen van strafschoppen conform de Spelregels veldvoetbal.   

 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het KO-systeem voor de aangegeven 
categorieën. De wedstrijden worden door loting vastgesteld. 
 
Artikel 5 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die als ontvangende vereniging is aangewezen. 
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Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Verplaatsen van poulewedstrijden is wel toegestaan. Met goedkeuring 
van de tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd worden verplaatst naar een datum t/m uiterlijk 17 september 
2020. Daarnaast moet de eventuele scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht. 
In overleg met de tegenpartij en na toestemming van de competitieleider is het toegestaan om de wedstrijd om te 
zetten. Hiervan dienen 4 x 24 uur voor aanvang van de wedstrijd alle belanghebbenden, tegenpartij, 
scheidsrechter, consul en de teamleider wedstrijdzaken schriftelijk in kennis te zijn gesteld. 
 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook (dus ook afgelasting) - 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. 
 
Artikel 7 
Bij de wedstrijden in het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, wordt de winnaar bepaald door het 
nemen van strafschoppen direct na afloop van de reguliere speeltijd. Voor de uitvoering van de strafschopppen 
wordt verwezen naar de Spelregels veldvoetbal. 

 
Artikel 8  
Ten aanzien van de speelgerechtigheid van spelers c.q. het deelnemen aan wedstrijden is met ingang van het 
seizoen 2020/’21 sprake van gewijzigde regelgeving. In dit kader wordt dan ook verwezen naar de aanvullende 
uitleg in paragraaf 3.11 van het Handboek competitiezaken amateurvoetbal. 
 
Artikel 9 
Een team dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één 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. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Is er sprake van het 
niet opkomen c.q. terugtrekken van team, dan zal hiervoor een bedrag aan administratiekosten in rekening 
gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.5 van het Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. Wanneer een vereniging een team, dat is geplaatst voor de bekerfinales, voor 
de te spelen bekerfinale terugtrekt uit de bekercompetitie, dan komt haar recht op deelname in het 
daaropvolgende seizoen te vervallen. 

 
Artikel 10 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt - afgezien van de door de afdeling 
tuchtzaken te nemen maatregelen - van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de 
poulefase, dan komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien 
een team in de knock-outfase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch 
geplaatst voor de volgende ronde. 
 
Artikel 11  
Bij de wedstrijden zijn de thuisspelende verenigingen verplicht om een clubscheidsrechter aan te stellen. De aan 
te stellen scheidrechter moet lid zijn van de KNVB en voldoen aan de voor deze categorie geldende leeftijd. De 
uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden.    
 
Artikel 12 
De eindstrijd voor de bekercompetitie bestaat uit een finalewedstrijd die gespeeld wordt tijdens een te organiseren 
finaledag op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. De KNVB zal bij de te spelen finale zorgdragen voor 
de aanstelling van een KNVB-scheidsrechter. 
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Artikel 13 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een 
medaille. 
 
Artikel 14 
Voor de kosten van eventueel door de KNVB aangewezen scheidsrechters worden de desbetreffende 
verenigingen naar rato belast. 

 
Artikel 15 
De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit bekerbesluit. In alle gevallen waarin dit besluit 
niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit G-voetbal (categorie B) 
 

  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

Artikel 1 
Aan een bekercompetitie kan door iedere vereniging met de teams die voor de competitie G-voetbal zijn 
ingeschreven worden deelgenomen.  
 
 
Artikel 2 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie B van toepassing. Voor 
afgelastingen gelden de regels van categorie A. 
 
 
Artikel 3 
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 poulewinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde. De 
poulewinnaars worden als volgt bepaald: 

1. Het meest behaald aantal wedstrijdpunten.   
2. Het beste doelsaldo van de halve competitie.    
3. Is het doelsaldo gelijk, dan is het meeste aantal doelpunten vóór beslissend.    
4. Is ook dit gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.    
5. Brengt ook dit geen beslissing, dan volgt een beslissingswedstrijd. 

Deze beslissingswedstrijd wordt op neutraal terrein vastgesteld, welke bij een gelijke stand niet wordt verlengd. 
In dat geval valt de beslissing door het nemen van strafschoppen, conform de Spelregels Veldvoetbal.   
 
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-outsysteem voor de aangegeven 
categorieën. De wedstrijden worden door loting vastgesteld. 
 
 
Artikel 5 
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die als ontvangende vereniging is aangewezen. 
 
 
Artikel 6 
Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is toegestaan. Met goedkeuring van de tegenstander kan een 
wedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een datum t/m uiterlijk 17 september 2020. 
Daarnaast moet de eventuele scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht. 
 
Wanneer de thuisspelende vereniging - door welke oorzaak dan ook (dus ook afgelasting) - 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 onmiddellijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 

 
 
Artikel 7 
Bij de wedstrijden in het knock-outsysteem, die in een gelijkspel eindigen, wordt de winnaar bepaald door het 
nemen van strafschoppen direct na afloop van de reguliere speeltijd. De strafschoppenserie wordt uitgevoerd 
conform de Spelregels veldvoetbal. 
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Artikel 8 
Een team dat niet opkomt of zich terugtrekt bij één 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. De desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Is er sprake van het 
niet opkomen c.q. terugtrekken van team, dan zal hiervoor een bedrag aan administratiekosten in rekening 
gebracht overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 1.5 van het Handboek 
competitiezaken amateurvoetbal. Wanneer een vereniging een team, dat is geplaatst voor de bekerfinales, voor 
de te spelen bekerfinale terugtrekt uit de bekercompetitie, dan komt haar recht op deelname in het 
daaropvolgende seizoen te vervallen. 

 

 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de de afdeling 
tuchtzaken te nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. Ingeval dit van toepassing is in de 
poulefase, dan komen alle uitslagen van het team dat van verdere deelname wordt uitgesloten te vervallen. Indien 
een team in de knock-outfase van verdere deelname wordt uitgesloten, dan is de tegenstander automatisch 
geplaatst voor de volgende ronde. 
 

 
Artikel 10  
Bij bekerwedstrijden zijn de thuisspelende verenigingen verplicht om een clubscheidsrechter aan te stellen. De 
aan te stellen scheidsrechter moet lid zijn van de KNVB en voldoen aan de voor deze categorie geldende leeftijd. 
De uitspelende vereniging is verplicht deze leiding te aanvaarden.    
 

 
Artikel 11 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt 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 conform de Spelregels 
veldvoetbal. 
 

 
Artikel 12 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker die door het bestuur amateurvoetbal beschikbaar heeft 
gesteld; deze wordt direct eigendom. De spelers van de deelnemende finalisten krijgen een herinneringsmedaille. 
 

 
Artikel 13 
Voor de kosten voor de eventueel door de KNVB aangewezen scheidsrechters worden de desbetreffende 
verenigingen naar rato belast. 

 

 
Artikel 14 
De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit bekerbesluit. In alle gevallen waarin dit besluit 
niet voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 


