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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 Gewestbeker georganiseerd door LAVA gewest Mechelen/RKB,      

  Sportieve Cel voor het seizoen 2022-2023. 

 

 
 

Ook het komende seizoen, 2022-2023, zullen, onder auspiciën van LAVA, de gewestbekers worden 

betwist. Het aanhalen van de sportieve banden tussen de clubs gaan we blijven uitbouwen 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 – MU13 -  U 15 – MU 16 (8v8) –  U 17  

 

Meisjesploegen zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen aan hun eigen aparte 

bekercompetitie. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal deze bekercompetitie als volgt 

worden gespeeld. Alle ploegen zullen 6 wedstrijden spelen, iedere maand 1 wedstrijd (dus in 

september één, in oktober één, één in november, één in december-januari, één in februari en 

één in maart). Iedereen zal 3 thuiswedstrijden en 3 wedstrijden op verplaatsing spelen. Aan 

de hand van de uitslagen wordt er een klassement opgemaakt en de eerste en de tweede uit 

het klassement zullen dan onderling tijdens ons finaleweekend spelen voor bekerwinst.  

1/4de finales en 1/2de finales worden door hun dan ook niet gespeeld. De wedstrijden zullen 

gespeeld worden volgens onze nieuwe manier van werken, verder uitgelegd in deze brief. Dit 

alles is natuurlijk allemaal afhankelijk van het aantal inschrijvingen bij de meisjes. 

  

Indien er niet genoeg meisjesploegen zouden inschrijven, krijgen de ingeschreven ploegen alsnog de 

keuze om aan onze beker deel te nemen maar worden ze mee geïntegreerd in onze jongensbeker. Wel 

te begrijpen dat deze meisjesploegen dan een categorie lager zouden spelen dan de jongens. (Bv. 

meisjes U 13 zullen spelen in de categorie U 11 en meisjes U 16 spelen dan in de categorie U15. Ze 

spelen dan wel 11v11 en niet 8v8).  

 

 

 



 

- Nieuwe manier van werken: 

 

Aangezien we binnen onze sportieve cel met weinig medewerkers zijn, hebben we besloten om onze 

manier van werken dan ook over een andere boeg te gooien.  

 

- Wat zal er veranderen:  

Alle wedstrijden zowel, de voorrondes, als de eigenlijke kwalificatiewedstrijden (1/8ste finales) zelf, zullen 

door de thuisploeg georganiseerd worden, alsook “alle” wedstrijden die door onze meisjes worden 

gespeeld in hun aparte bekercompetitie. 

 

- Wat houdt dit in:  

De thuisploeg zal afspreken met hun tegenstander om de wedstrijd te spelen wanneer het voor beide 

best uitkomt, deze wedstrijd zullen ze dan ook aanvragen als vriendenwedstrijd via e-kickoff en tevens 

zullen ze instaan voor het aanvragen (U17, MU 16 en U 15) of het aanduiden (U13, U 11 en U9) van een 

scheidsrechter voor deze wedstrijd. (De vergoeding van de scheidsrechter is dan ook ten laste van de 

thuisploeg). Er wordt gewerkt met een digitaal wedstrijdblad dat na de wedstrijd dient afgesloten te 

worden.  

Na de wedstrijd zullen zowel de thuisploeg als de bezoekers, zo vlug mogelijk, de uitslag van de 

gespeelde wedstrijd doormailen naar de secretaris van het LAVA Gewest Mechelen/RKB. 

 

- Duur van de wedstrijden: 

Er wordt gespeeld in quarters (Q). 

 U 9, U 11, U 13 en MU13 : 4 x 15 minuten en U 15, MU16 en U 17 : 4 x 20 minuten. 

  de time-out tussen Q 1 en Q 2 en  tussen Q 3 en Q 4 bedraagt 2 minuten. 

  De rust tussen Q 2 en Q 3 bedraagt maximaal 10 minuten.  

 

- Data tegen wanneer deze wedstrijden moeten gespeeld zijn: 

Voorrondes: ten laatste op 30/09/2022 (de winnaar van de voorrondes gaat naar de eigenlijke 

kwalificatiewedstrijden. 

Eigenlijke kwalificatiewedstrijden of 1/8ste finales: ten laatste op 09/12/2022. 

Meisjescompetitie: tijdens de maand waarop de wedstrijden zijn ingedeeld. 

 

Er zullen dus per categorie 8 ploegen verder gaan naar de 1/4de finales. 

 

Vanaf de 1/4de finales, de 1/2de finales en de finales zal de organisatie weer in handen komen van het 

LAVA gewest Mechelen/RKB, sportieve cel. 

 

- Data 1/4de finales: zaterdag 17/12/2022, maandag 26/12/2022 en/of maandag 02/01/2023 

- Data 1/2de finales: zaterdag 18/02/2023 en/of zaterdag 08/04/2023 

- Datum finales: zaterdag 06/05/2023 en/of zondag 07/05/2023 

 

Clubs mogen zich kandidaat stellen om één van deze opties op hun locatie te laten doorgaan. Er wordt 

gekozen voor één van de drie opties, of 1/4de finales, of 1/2de finales of finales. Er wordt per optie niet 

op verschillende locaties gespeeld. 

 

- Vereisten om medeorganisator te zijn: (wedstrijdovereenkomst wordt later opgemaakt). 

Indien meerdere kandidaten wordt de medeorganisator bepaald door lottrekking. 

-  

 

1/4de finales: 

- 1 terrein waarop wedstrijden 11v11 kunnen worden gespeeld. 

- 1 terrein of ruimte waarop de ploegen kunnen opwarmen. 

- 8 kleedkamers + 2 kleedkamers voor scheidsrechters. 

- 8 doelen (5 m x 2 m). 

- Één aparte ingang. 

- Genoeg medewerkers van de organiserende club. 

 

 



 

1/2de finales: 

- 1 terrein waarop wedstrijden 11v11 kunnen worden gespeeld. 

- 1 terrein of ruimte waarop de ploegen kunnen opwarmen. 

- 6 kleedkamers + 2 kleedkamers voor scheidsrechters. 

- 6 doelen (5 m x 2 m). 

- Één aparte ingang. 

- Genoeg medewerkers van de organiserende club. 

 

Finales: 

- A-terrein in perfecte staat. 

- 1 terrein of ruimte waarop de ploegen kunnen opwarmen. 

- 6 kleedkamers + 2 kleedkamers voor scheidsrechters. 

- 2 doelen (5 m x 2 m). 

- Apart secretariaat. 

- Geluidsinstallatie met draagbare micro. 

- Één aparte ingang. 

- Genoeg medewerkers van de organiserende club. 

 
 

 

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 

Gewestbeker 2022-2023 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 2022-2023. 

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 (IP) en Provinciale (P) ploegen deelnemen. Voor 

deze ploegen is er wel een bepaalde voorwaarde, namelijk Interprovinciale en Provinciale ploegen 

mogen enkel inschrijven met een ploeg eerstejaars, zo kunnen ze met eerstejaars in de gewestelijke 

beker uitkomen, ze zullen dan in een categorie hoger ingeschreven worden. (bv met U10P of U10IP 

spelen ze in de reeks U11, met U14P of U14IP spelen ze in de reeks U15).  

De trekking van de voorrondes en eigenlijke kwalificatiewedstrijden vind plaats in de eerste week van 

september 2022. 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.  

 

De wedstrijdtabel zal zo vlug mogelijk gepubliceerd worden op onze website en ook aan alle ploegen 

bezorgd worden via e-mail. Zodra de wedstrijdtabel bekend is kunnen de afspraken voor het spelen van 

de wedstrijden aanvangen.  

 

onze website : www.lava-rkb.be  
 

 

Om niet te vergeten: 

De winnaars van onze finales zijn automatisch geplaatst voor de Memorial Jos De Ryck. Waar 

en wanneer die al dan niet zal doorgaan wordt ons later nog meegedeeld. We houden jullie op 

de hoogte.  
 

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

inschrijven met max. 5 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 gewest Mechelen/RKB, secretaris, Sportieve Cel 

t.a.v.  Chris Zoldermans - Buisstraat 99 - 2890 Sint-Amands  

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



 

 

LET OP:  uiterste datum van inschrijving is 26 augustus 2022 !!!!!!! 
 

 

Meer info aangaande deze bekerwedstrijden kan je bekomen bij : 

 

Sportief Verantw. LAVA-Beker:  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 !!!! 

 

We rekenen uiteraard op een groot aantal deelnemers aan onze LAVA gewest Mechelen/RKB 

Beker 2022-2023 en wensen jullie dan ook allen veel succes bij deze deelname en tijdens het 

voetbalseizoen 2022-2023. 
 

Namens LAVA gewest Mechelen/RKB, 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 gewest Mechelen/RKB, Sportieve Cel. De jeugdcoördinator of TVJO  is in vele gevallen de 

contactpersoon tussen de club en ons gewest, op het inlichtingsblad in bijlage zijn hiervoor een aantal 

lijnen voorzien. 

 

In bijlage: 1 bevestiging tot deelname aan de LAVA gewestbeker 2022-2023. 

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

 LAVA gewest Mechelen/RKB, Sportieve Cel aub). 

1 reglement bekerwedstrijden. 

1 invulblad spelerslijsten, verplicht in te vullen. 

 

         Puurs-Sint-Amands, 07 juli 2022 


