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Aan de secretaris v/d clubs 

aangesloten bij de KBVB, Voetbal Vlaanderen, 
 
 

Aan de jeugdsecretaris, 

Heren, Dames Voorzitters, 
Heren, Dames G.C. 

Aan de bestuursleden, 
 
 

Betreft: LAVA-RKB Beker, georganiseerd door LAVA gewest Rupel / Klein Brabant,    

  Sportieve Cel voor het seizoen 2019-2020. 

 
 

Na het succes van de voorbije seizoenen, houden wij er aan, om de LAVA-RKB Beker, in dezelfde sfeer 

en ambiance, verder te organiseren. 

 
 

Dus ook volgend seizoen, 2019-2020, worden onder auspiciën van LAVA de bekers Gewest RKB betwist. 

Het aanhalen van de sportieve banden tussen de clubs gaan we volgend seizoen nog verder trachten uit 

te bouwen in een gezonde wedijver. Naar analogie van de “grote” bekerfinales, kan onze jeugd in de 

verschillende categorieën opnieuw hun finale beleven.  

Dit seizoen in de volgende categorieën: U 9 – U 11 – U 13 – U 15 – U 17.  

 
 

Speciaal voor meisjesploegen die uitkomen in een meisjescompetitie, zowel competitief als 

recreatief voetbal en dit in de gewesten RKB, Mechelen en Antwerpen.  (dit in de categorieën  

U 13 8v8  en U 16 8v8) 
 

Misschien zijn er onder jullie clubs, ook clubs die meisjesploegen in competitie hebben gebracht. Ook zij 

krijgen de kans om deel te nemen in en apart competitie-tornooi.  

Uiteraard indien er niet genoeg deelnemers zijn zullen ze geïntegreerd worden bij de jongens. Ze zullen 

uitkomen in een lagere categorie dan hun eigenlijke leeftijdsgroep. (Meisjes U 13 zullen spelen in U 11en 

Meisjes U 16 zullen dan weer spelen in U 15). 

 
 

Aan de hand van de gegevens en info kan er weer ingeschreven worden. 

Alle inlichtingen daaromtrent vindt u hieronder. 

 
 

 



 

Voor aanvang van het nakende seizoen willen we graag zo snel mogelijk de wedstrijdtabellen voor de 

LAVA-RKB Beker 2019-2020 samengesteld zien. Hierdoor vermijden we problemen bij de inschrijvingen, 

en kunnen de ingeschreven clubs rekening houden met deze wedstrijden bij het opstellen van hun 

sportieve kalender voor 2019-2020. 

Het is evident dat deze bekerwedstrijden bestemd zijn voor de Gewestelijke ploegen, om iedereen 

met dezelfde kansen te laten starten. Uiteraard willen we niemand deze fantastische bekerervaring 

ontnemen en kunnen dus ook Interprovinciale en Provinciale ploegen deelnemen. Hieraan is echter 

een voorwaarde gekoppeld, interprovinciale en provinciale ploegen mogen enkel inschrijven met 

een ploeg eerstejaars (bv in de U 11 reeks mogen zij deelnemen met U 10).  

 

De trekking van onze eerste ronde vind plaats op de laatste zaterdag van augustus. Het verder verloop 

van onze beker is zoals steeds op voorhand gekend. Zo kan je zelf zien tegen welke ploeg je de 

volgende wedstrijd zal uitkomen.  

 

 

Belangrijke informatie: 

  

Ex-KVV ploegen die behoren tot het gewest Antwerpen raden wij aan om in te schrijven in de 

beker van het gewest Antwerpen. Ploegen die echter door welbepaalde omstandigheden,                

na het weekend van 18 augustus 2019 nog niet hebben ingeschreven en dit toch nog wensen 

te doen kunnen uiteraard nog inschrijven in de beker van het gewest Rupel – Klein Brabant. 

  

(Uiteraard gaan wij er van uit dat ploegen die inschrijven voor de LAVA-RKB beker ook lid zijn 

van LAVA, en dit binnen het gewest waartoe ze behoren.) 

 

 

De wedstrijddata en de wedstrijdtabel worden U zo vlug als mogelijk bezorgd en zullen terug te vinden 

zijn op onze website : www.lava-rkb.be  
 

Deze zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen. De eerste samenkomst zal 

plaats vinden begin september 2019. 

 
 

Om niet te vergeten: 

Gelieve er rekening mee te houden dat de kwartfinales voor alle categorieën U 9, U 11, U 13, 

U 15 en U 17 zijn ingepland op donderdag 26 december 2019 en de halve finales voor alle 

categorieën op zaterdag 22 februari 2020. 
 

Onze finales zullen gespeeld worden op zaterdag 09 of zondag 10 mei 2020. De winnaars van 

onze finales zijn automatisch geplaatst voor de Memorial Jos De Ryck (Superfinales) (tussen 

alle Antwerpse gewesten), die plaatsvinden in Wommelgem. (data wordt later meegedeeld).  

 
 

Zoals vorige editie, mogen alle clubs, aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en/of de KBVB, 

inschrijven met max. 3 ploegen per categorie, dit om alle spelertjes de kans te geven zich uit 

te leven in dit bekergebeuren. 

Jullie, Mijne Heren en Dames, kunnen terug zorgen dat deze wedstrijdtabel er een wordt om “U” tegen 

te zeggen, door vandaag uw club nog in te schrijven als deelnemer aan deze bekerwedstrijden. Wedden 

dat jullie voetballertjes dat “kei tof” gaan vinden?  

 
 

Teneinde alles in goede banen te leiden, verzoeken wij de clubs het bijgevoegd  

inschrijvingsblad te willen invullen en te verzenden naar volgend adres: 

 
 

LAVA Rupel - Klein Brabant, secretaris, Sportieve Cel 

t.a.v.  Chris Zoldermans   

  Buisstraat 99 

          2890 Sint-Amands  

Tel: 0477 / 42 66 22  of  per e-mail :   chris.zoldermans@lava-rkb.be  

        

LET OP:  uiterste datum van inschrijving is 25 augustus 2019 !!!!!!! 
  



 

 

 

Meer info aangaande deze bekerwedstrijden kan je bekomen bij : 

 

Sportief Verantwoordelijke:  Van Hees Marcel, Esmoreitlaan 45/4, 2050 Antwerpen – 

vanheesmarcel@outlook.com - GSM 0477 / 25 55 49  

 

En nu inschrijven, want iedereen wil bekerwinnaar worden in ons gewest !!!! 
 

Namens LAVA Rupel / Klein Brabant, Sportieve Cel 

            

PS: Mocht er ten opzichte van vorig seizoen een wijziging zijn in het jeugdbestuur, voornamelijk wat 

betreft de jeugdcoördinator of TVJO, gelieve dan deze gegevens zo vlug mogelijk door te geven aan 

LAVA Rupel - Klein Brabant, Sportieve Cel. De jeugdcoördinator of TVJO  is in vele gevallen de 

contactpersoon tussen de club en RKB. Op het inlichtingsblad in bijlage zijn hiervoor een aantal lijnen 

voorzien. 

 

In bijlage: 1 bevestiging tot deelname aan de LAVA-RKB Beker 2019-2020. 

1 Inlichtingsblad  (Ook bij niet deelname, graag invullen en opsturen naar 

 LAVA Rupel - Klein Brabant, Sportieve Cel aub). 

1 reglement bekerwedstrijden. 

1 invulblad spelerslijsten, verplicht in te vullen. 

 

 

Sint-Amands, 17 juni 2019 


