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In samenwerking met FC GULLEGEM – stamnummer 9512 

Terreinen halve finales en finales 

 Poezelhoek 12 - 8560 Gullegem –  056 41  58 09  – www.fcgullegem.be 

Ondervoorzitter Jeugd: Bart Van Hoorde – 0468 21 46 92 

 

 

http://www.fcgullegem.be/


Privacybeleid: 

Door deze bevestiging stem je ermee in dat we je persoonsgegevens verwerken 

overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens. 

de ingevulde persoonsgegevens zullen enkel dienen voor het verspreiden van de 

informatie i.v.m. de Nationale Beker. Zo kunnen we jullie de juiste informatie 

bezorgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLEMENT DUIVELTJES U9 
 

Neer leggen ter inzage in de kleedkamer van de scheidsrechter voor  aanvang van de 
wedstrijd! 
 

Te lezen en na te leven. 

Artikel 1:  er wordt gespeeld ENKEL volgens de reglementen van de Voetbal 

Vlaanderen 

                             Reglementen van toepassing in het seizoen 2018-2019. 

Er wordt gepeeld met 5 tegen 5 op een terrein van 25m x 35m 

Met de deelname aan de Beker en ondertekening van het inschrijvingsformulier 

verbindt de club zich het reglement na te leven. 

Iedere inbreuk op alle artikels kan aanleiding geven tot uitsluiting of forfait.                                                                                                                                                                                       

Artikel 2: de speler/speelster voor U9  moet geboren zijn in 2010 of later en aangesloten zijn bij 

de K.B.V.B. Ook amateurclubs aangesloten bij de Voetbal Vlaanderen en het ACFF in 

Wallonië zijn toegelaten. Iedere ploeg mag maar één team inschrijven. 

Artikel 3: de speler/speelster moet via de deelnemende club zijn aangesloten aan de KBVB en 

in het bezit zijn van een Kids-ID van de gemeente, of een afdruk van de gegevens 

met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart of kick off  is 

tevens toegelaten. (zie artikel 1421 bondsreglement) 

wie niete van bovenstaande kan voorleggen, mag NIET deelnemen aan de wedstrijd. 

Alle voorgelegde bewijzen zijn MET  foto!  

                             Indien een klacht over de kwalificatie van een speler ontvankelijk is verklaard, 

verliest de club die de reglementen overtrad met 1-0 of 0-1. 

Testspelers kunnen NIET worden opgesteld. 

Van een speler die over een attest van de KBVB beschikt om in een lagere categorie 

te spelen moet er een kopie bij het scheidsrechtersblad worden gevoegd met 

vermelding ervan. 

Artikel 4: de thuisploeg registreert verplicht de wedstrijd als oefenwedstrijd, dit tot de halve 

finales, liefst TIJDIG (d.w.z. een 7-tal dagen bij voorbaat) in KICK OFF, de aanvraag 

moet te vinden zijn op  www.belgianfootball.be voor aanvang van de wedstrijd. De 

bezoekende ploeg moet de wedstrijd kunnen nazien voor aanvang van de 

wedstrijd. 

Niet aangevraagde of verschenen wedstrijden kunnen NIET worden gespeeld met 

het gevolg van een ff score 1-0 of 0-1. 

 



Artikel 5: de thuisploeg is verplicht op zijn wedstrijdaanvraag aan te duiden op welke plaats en 

op welk terrein (indien synthetisch te vermelden) de wedstrijd zal doorgaan. 

Artikel 6: de wedstrijden voor deze beker vinden plaats  regionaal: 

                             Voorronde 1: woensdag 26 september 2018 om 18u00 (max128ploegen) 

                             Voorronde 2: woensdag  24 oktober 2018 om 18u00 (64 ploegen) 

                             Voorronde 3: woensdag 06 maart 2019 om 18u00 (32 ploegen) 

                             Voorronde 4: woensdag 03 april 2019 om 18u00 (16 ploegen) 

 Enkel bij een onderling akkoord en registratie in kick off kan er een wijziging 

optreden. De organisatie moet daarvan steeds per mail op de hoogte worden 

gebracht. 

 Finale dag met 8 ploegen begin mei (datum nog niet bepaald) 

 *2 reeksen van 4 ploegen (trekking) - 3 wedstrijden van 2*12.5min. 

                             *Eerste 2 van elke reeks spelen finale - 1 wedstrijd 2*15min 

                            * Tweede van elke reeks spelen voor 3° en 4° plaats - 1 wedstrijd 2*15min 

                            * Derde van elke reeks spelen voor 5° en 6° plaats - 1 wedstrijd 2*15min 

                            * Vierde van elke reeks spelen voor 7° en 8° plaats - 1 wedstrijd 2*15min 

  Alle wedstrijden van de finale dag worden gespeeld op het kunstgrasveld van  

                              FC Gullegem 

                     

Artikel 7:  de finaledag wordt volledig in handen genomen door de werkingscel NAT BEKERS en 

gespeeld op het complex van FC GULLEGEM ieder jaar begin mei. 

Artikel 8: de thuisploeg duidt bij voorkeur een officiële scheidsrechter aan, dit is echter NIET 

verplicht. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, heeft de bezoekende ploeg de 

eerste mogelijkheid om een scheidsrechter de wedstrijd te laten leiden.  

Artikel 9: iedere ploeg mag maximaal 8 spelers (3 wisselspelers) op het scheidsrechtersblad 

inschrijven.  Dit moet gebeuren voor de aanvang van de wedstrijd. Art. 1222 

 Artikel 10:         Wedstrijdduur: 4 x 15 minuten (4quarters).Doorlopende vervangingen. Art 1231 

Artikel 11: de clubs kunnen geen vriendschappelijke wedstrijd vastleggen om zo het spelen van 

een bekerwedstrijd te verplaatsen. Competitiewedstrijden en Prov. selecties van de 

VV/ACFF hebben STEEDS voorrang. 

Artikel 12: indien de stand na de reglementaire speeltijd gelijk is, wordt er overgegaan tot het 

nemen van 5 strafschoppen op 7 meter van het doel. 

Punt aan te duiden door de scheidsrechter dmv hoedje of kegeltje. 

Indien er nog geen beslissing gevallen is, worden strafschoppen genomen tot er een 

ploeg faalt. De winnende ploeg kwalificeert zich voor de volgende ronde. 

Artikel 13: er worden geen inkomgelden gevraagd dit tot de halve finales en de finales, tombola 

is wel toegestaan.  



Artikel 14:  Alle ploegen mogen nog de oude gele wedstrijdbladen gebruiken dit tot einde 

voorraad. Er kan ook het nieuw wedstrijdblad worden gedownload op volgende link 

http://www.belgianfootball.be/nl/downloads 

                             De wedstrijdbladen worden bijgehouden door de thuisclub en uitslag wordt ingevuld 

in bijzijn van de 2 afgevaardigden en scheidsrechter. Een kopie kan worden 

meegegeven met de bezoekende ploeg indien deze dit wensen. 

                             Enkel bij een klacht zal het blad worden opgevraagd door de organisatie. 

 

Artikel 15: de WINNAAR van de wedstrijd is verplicht het resultaat van de wedstrijd 

per telefoon/SMS of per émail door te geven, dit tussen 20u00 en 21u30. Op 

volgend telefoonnummer: 0477/551419 of op  jplaverge@telenet.be 

                             Indien GSM bezet mag de uitslag op het antwoordapparaat ingesproken worden. 

Het maakt dus niet uit of U thuis of op verplaatsing speelde!!!! 

Artikel 16: iedere ploeg die zich zonder geldige reden forfait verklaart, zal een boete krijgen ten 

bedrage van € 125 en verliest de wedstrijd met 1-0 of 0-1. 

Artikel 17: in geval een wedstrijd o.a. wegens slecht weer afgelast wordt, zal deze automatisch 

verplaatst worden naar de eerstvolgende woensdag op hetzelfde tijdstip. De 

thuisploeg moet de werkingscel op de hoogte brengen van de gebeurtenissen. 

Artikel 18: Klachten moeten per email en dit binnen de 48uur na de wedstrijd gericht worden 

naar de organisatie. De klacht kan ENKEL ingediend worden door de GC van de club.  

Alle klachten van andere personen of na de 48uur worden NIET aanvaard!               

Bij discussie tussen beide partijen betreffende reglement, toepassen van artikels, 

afmetingen terrein enz. STEEDS voor aanvang telefonisch de organisatie 

verwittigen. Na de wedstrijd kunnen er geen klachten meer worden ingediend ivm 

reglement toepassing van artikels, leeftijd, afmetingen terrein enz 

                             De thuisploeg is STEEDS verantwoordelijk voor de correcte toepassing van het 

reglement en het naleven er van. Reglement moet ter inzage liggen van de 

scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd.  

Artikel 19: Alle resultaten en programma’s worden per mail meegedeeld en verschijnen op  

www.fcgullegem.be onder rubriek NATIONALE  BEKER 

Artikel 20:  De acht ploegen zullen voor aanvang van de finale in twee reeksen worden ingedeeld 

door loting, dit in het bijzijn van alle ploegen. 

Artikel 21: alle deelnemende clubs worden verzocht het reglement goed ter kennis te nemen 

en met het deelnemen verklaren ze zich akkoord met het reglement.  

 Het inschrijvingsformulier duidelijk ingevuld terug te sturen naar de werkingscel 

per email  jplaverge@telenet.be of per post: JP Laverge, Veldolm 20,  8501 Heule. 

http://www.fcgullegem.be/

