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Bekerbesluit Reserve-elftallen mannen categorie A 
 
Artikel 1  

Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingedeelde reserve elftallen in de reserve 
Hoofdklassen t/m de reserve 3e klassen, zowel zaterdag- als zondagvoetbal.  
Wanneer een team voor aanvang van de start bekercompetitie van niveau verandert, zal het team worden ingedeeld 
in een poule van het nieuwe niveau (als daar nog ruimte is). Wanneer er geen plaats is en/of wanneer de 
bekercompetitie al van start is gegaan, zal het team van (verdere) deelname aan de beker worden uitgesloten. Bij 
deelname aan de bekercompetitie senioren reserve zijn de reglementaire bepalingen voor categorie A van 
toepassing.  
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 knock-outronde. De reserve-elftallen die deelnemen aan het bekertoernooi van de standaardelftallen en in 
de 1e knock-out ronde of later worden uitgeschakeld mogen niet meer deelnemen aan de bekercompetitie voor 
reserve-elftallen categorie A. 
 
Artikel 2  
De eerste ronde van de bekercompetitie wordt gespeeld in poulevorm, terwijl een halve competitie wordt afgewerkt. 
Per poule worden minimaal 3 en maximaal 4 teams ingedeeld. Er wordt een halve competitie afgewerkt. De winnaar 
van iedere poule plaatst zich voor de tweede ronde. Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen 
met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het 
elftal met het beste doelsaldo gaat door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het 
aantal doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderlinge 
resultaat. Mocht ook dat gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een 
avond in de week vastgesteld, welke beslissingswedstrijd bij een gelijke stand na 2 x 45 minuten wordt gevolgd door 
het nemen van strafschoppen op de wijze zoals beschreven elders in dit bekerbesluit.  
 
Artikel 3  
De poulewinnaars vervolgen de bekercompetitie door middel van het knock-outsysteem. De wedstrijden worden bij 
loting per district vastgesteld op de door de medewerker organisatie competitie vast te stellen wedstrijddagen.  
 
Artikel 4  
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de medewerker organisatie competitie als 
ontvangende vereniging is aangewezen.  
 
Artikel 5  
De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van de vereniging die door de betreffende medewerker organisatie 
competitie als ontvangende vereniging is aangewezen. Een wedstrijd die in een weekend wordt vastgesteld en 
waarbij een zaterdagvereniging is betrokken, wordt op zaterdag vastgesteld. In overleg met de tegenstander kan een 
andere dag worden overeengekomen. Deze dag moet zijn voorafgaande aan de betreffende bekerronde.  

Indien één of beider partijen van een bekerwedstrijd echter in dat betreffende weekend geacht wordt een 

inhaalcompetitiewedstrijd 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 de thuisspelende vereniging hiertoe geen mogelijkheden heeft, dan zal de KNVB besluiten dat de 

wedstrijd wordt vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
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Artikel 6  
Voor eventuele verzoeken inzake uitstel van vastgestelde wedstrijden wordt verwezen naar de bepalingen inzake 
verzoeken om uitstel, zoals opgenomen in het Handboek.  
Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met goedkeuring van de tegenstander kan een 
wedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een datum liggend vóór 20 september 2019. 
Daarnaast moet de eventuele scheidsrechter ook over de verplaatsing worden ingelicht. 
Wanneer 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 onmiddellijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander.  
 
Artikel 7 
Met uitzondering van de districtsfinale worden de wedstrijden vanaf het knock-outsysteem, die in een gelijkspel 
eindigen, beslist overeenkomstig de volgende regeling:  

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 strafschoppen worden om en om genomen. Dat 

betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

Etc.  

 

Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 
 
De districtsfinale die in een gelijkspel eindigt, wordt beslist overeenkomstig de volgende regeling:  

• Onmiddellijk na het verstrijken van de 90 minuten wordt de wedstrijd verlengd met 2 x 15 minuten.  

• Is er na de verlenging nog geen beslissing verkregen dan moeten strafschoppen worden genomen. Voor de 
uitvoering hiervan gelden bovenstaande bepalingen. 

 
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. Het elftal dat niet 
opkomt bij één van de vervolgwedstrijden is van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende tegenstander in de 
vervolgwedstrijd is automatisch geplaatst voor de volgende ronde.  
Bovendien wordt bij het niet opkomen c.q. terugtrekken een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht.  
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 niet opkomen uit de bekercompetitie wordt gehaald of zich terugtrekt vanaf het 
moment van inschrijving, komt haar recht op deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen.  
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Artikel 9  
Een vereniging die een ongerechtigde speler opstelt wordt, afgezien van de door de Tuchtcommissie te nemen 
maatregelen, uitgesloten van verdere deelname.  
 
Artikel 10  
De eindstrijd voor de bekercompetitie senioren reserves vindt plaats op de accommodatie van de finalist die de halve 
finale 'uit' heeft gespeeld. Hebben beide finalisten 'uit' of beiden 'thuis' gespeeld, dan vindt er een loting plaats.  
 
Artikel 11  
De winnaar van de districtsfinale ontvangt een door het desbetreffende bestuur 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 plaatst zich voor deelname aan de KNVB Amateur-beker voor standaardteams.  
Mocht de bekerwinnaar zich al geplaatst hebben voor de KNVB Amateur-beker voor standaardteams dan mag de 
verliezend finalist het volgende seizoen eveneens deelnemen aan de KNVB Amateur-beker voor standaardteams.  
 
Artikel 12  
Er wordt geen entree geheven. Dit is van toepassing zowel tijdens de poulewedstrijden, als de wedstrijden vanaf het 
knock-outsysteem en de finale.  
 
Artikel 13  
Voor de scheidsrechterskosten worden de betreffende verenigingen naar rato belast. Bij afwezigheid van een 
scheidsrechter moet de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter zorg dragen. De wedstrijd moet te allen 
tijde doorgaan.  
 
Artikel 14  

De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet 

voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Mannen categorie B 
 
Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven elftallen in de volgende 
categorieën:  
 
Mannen zaterdag Res. 4e en 5e klassen Beker Groep 1 zaterdag 

Mannen zaterdag Res. 6e   en VE klassen Beker Groep 2 zaterdag 

Mannen zondag  Res. 4e en 5e klassen Beker Groep 1 zondag 

Mannen zondag  Res. 6e , 7e  en VE klassen Beker Groep 2 zondag 

 

 

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. Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, kan het team niet meer aan de bekercompetitie deelnemen. 
 
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 nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende 
ronde.  
 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen 
die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste 
doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 
doelpunten vóór bepalend. Als ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. 
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de 
week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er 
strafschoppen genomen te worden volgens de bepalingen zoals genoemd in artikel 7 van dit reglement. 
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out 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. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met 
goedkeuring van de tegenstander kan een wedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een 
datum liggend vóór 20 september 2019. 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. 
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Artikel 7 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie wordt 
gespeeld.  

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 strafschoppen worden om en om genomen. Dat 

betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

Etc.  

 
Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 
 
Artikel 8 
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. In geval er sprake is 
van het niet opkomen wordt het verzuim als zodanig voorgelegd aan de aanklager van de tuchtcommissie en worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Het team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd zal van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als 
zodanig voorgelegd aan de tuchtcommissie en worden administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Wanneer een vereniging zich voor de bekerfinaledag terugtrekt uit de bekercompetitie dan komt haar recht op 
deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de regionale 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. 
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Artikel 11 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een medaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 

 

Artikel 13 
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 Vrouwen categorie B 
 
Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven elftallen in de volgende 
categorieën:  
 
Vrouwen 4e en 5e klassen zaterdag/zondag Beker Groep 3/4 

 

 

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. Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, kan het team niet meer aan de bekercompetitie deelnemen. 
 
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 nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende 
ronde.  
 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen 
die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste 
doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 
doelpunten vóór bepalend. Als ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. 
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de 
week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er 
strafschoppen genomen te worden volgens de spelregels veldvoetbal. 
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out 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. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met 
goedkeuring van de tegenstander kan een wedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een 
datum liggend vóór 20 september 2019. 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. 
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Artikel 7 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie wordt 
gespeeld.  

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 strafschoppen worden om en om genomen. Dat 

betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

Etc.  

 
Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 
 
Artikel 8 
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. 
Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de tuchtcommissie en worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Het team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd zal van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als 
zodanig voorgelegd aan de tuchtcommissie en worden administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Wanneer een vereniging zich voor de bekerfinaledag terugtrekt uit de bekercompetitie dan komt haar recht op 
deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de Regionale finaledag 
op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. In elke regio zal een finaledag worden gehouden. 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. 
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Artikel 11 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een medaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
 
Artikel 13 
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 jeugd categorie A  
 
Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven teams in de volgende 
categorieën: 
 
JO19:  Landelijke 2e-, 3e en 4e divisie, hoofdklasse  
JO17:  Landelijke 2e-, 3e en 4e divisie, hoofdklasse  
JO15:  Landelijke 2e en 3e divisie, hoofdklasse  
JO13:  2e en 3e divisie, hoofdklasse  
 

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. Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, kan het team niet meer aan de bekercompetitie deelnemen. 
 
Artikel 2 
Bij deelname aan de bekercompetitie zijn de reglementaire bepalingen voor categorie A van toepassing. 
 
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 nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende 
ronde.  
 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen 
die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste 
doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 
doelpunten vóór bepalend. Als ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. 
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de 
week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er 
strafschoppen genomen te worden volgens de regels “Spelregels veldvoetbal” . 
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out 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. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met 
goedkeuring van de tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd worden verplaatst naar een datum liggend vóór 20 
september 2019. 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. 
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Artikel 7 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie worden 
gespeeld.  
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 strafschoppen worden om en om genomen. 

Dat betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B 

  

Enz.  

 
Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 
 
Artikel 8 
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. 
Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Het team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd zal van verdere deelname worden uitgesloten. De 
desbetreffende tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het 
verzuim als zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en worden administratiekosten in rekening gebracht. 
Wanneer een vereniging zich voor de bekerfinaledag terugtrekt uit de bekercompetitie dan komt haar recht op 
deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De finales van de verschillende bekercompetities worden gespeeld op de bekerfinaledag. 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. 
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Artikel 11 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een medaille.  
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 
 
Artikel 13 
De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit bekerbesluit. In alle gevallen waarin dit besluit niet 
voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 

 

 

  



2019/2020 KNVB Oost bekerbesluit  

 

 

 

 
 
Bekerbesluit jeugd (categorie B) 
 
Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven teams in de volgende 
categorieën: 

 

JO19 - 1e, 2e, 3e en 4e klasse 

JO17 - 1e, 2e, 3e en 4e klasse 

JO16   - 4e divisie, hoofd, 1e, 2e, 3e en 4e klasse  

JO15 - 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse 

JO14 - 4e divisie, hoofd, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse 

JO13 - 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse 

JO12 - hoofd, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse 

JO11 - hoofd, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse 

JO10  - hoofd, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse 

JO9 - hoofd, 1e, 2e, 3e, 4e, en 5e klasse 

JO8 - hoofd, 1e, 2e, 3e, 4e, en 5e klasse 

 

Op basis van aanmeldingen worden er groepen samengevoegd. Dit kan voorkomen in de poulefase en/of knock-outfase.  
 
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. Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, kan het team niet meer aan de bekercompetitie deelnemen. 
 
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 nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende 
ronde.  
 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen 
die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste 
doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 
doelpunten vóór bepalend. Als ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. 
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de 
week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er 
strafschoppen genomen te worden volgens de regels “Spelregels veldvoetbal” . 
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out 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 wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met 
goedkeuring van de tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd worden verplaatst naar een datum liggend vóór 20 
september 2019. 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 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie worden 
gespeeld.  
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 strafschoppen worden om en om genomen. 

Dat betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B 

  

Enz.  

 
Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal" . 

 

Artikel 8 
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. 
Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 
Het team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd zal van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als 
zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en worden administratiekosten in rekening gebracht. 
Wanneer een vereniging zich voor de bekerfinaledag terugtrekt uit de bekercompetitie dan komt haar recht op 
deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
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Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de Regionale finaledag 
op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. In elke regio zal een finaledag worden gehouden. 
 
 
Artikel 11 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een medaille. 

 

Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 

 

Artikel 13 
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 
 
Artikel 1 
Aan de bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven teams in de volgende 
categorieën: 

 

MO19-junioren categorie I:  
hoofd en 1e klasse  
  
MO19-junioren categorie II:  
2e klasse 
   
MO17-junioren categorie I: 
hoofd en 1e klasse  
  
MO17-junioren categorie II: 
2e klasse 
 
  
MO15-junioren categorie I:  
hoofd en 1e klasse  
  
MO15-junioren categorie II: 2e klasse 
MO13-pupillen categorie II: hoofd, 1e en 2e klasse en 3e klasse (8-tallen) 
MO11-pupillen categorie II: hoofd, 1e en 2e klasse 
 
  
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. Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, kan het team niet meer aan de bekercompetitie deelnemen. 
 
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 nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende 
ronde.  
 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen 
die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste 
doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 
doelpunten vóór bepalend. Als ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. 
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de 
week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er 
strafschoppen genomen te worden volgens de regels “Spelregels veldvoetbal”. 
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Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out 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. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met 
goedkeuring van de tegenstander en de KNVB kan een wedstrijd worden verplaatst naar een datum liggend vóór 20 
september 2019. 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 onmiddelijk vastgesteld op het terrein van de tegenstander. 
 
Artikel 7 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve competitie worden 
gespeeld.  
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 strafschoppen worden om en om genomen. 

Dat betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

 
De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

17e strafschop Ploeg A 18e strafschop Ploeg B 

  

Enz.  

 
Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 

 

Artikel 8 
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. 
Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 
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Het team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd zal van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als 
zodanig voorgelegd aan de Tuchtcommissie en worden administratiekosten in rekening gebracht. 
 
Wanneer een vereniging zich voor de bekerfinaledag terugtrekt uit de bekercompetitie dan komt haar recht op 
deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 10 
De eindstrijd voor het bekertoernooi bestaat uit een finalewedstrijd, die gespeeld wordt tijdens de Regionale finaledag 
op een nader te bepalen accommodatie en tijdstip. In elke regio zal een finaledag worden gehouden. 
 
Artikel 11 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een medaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 

 

Artikel 13 
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 beker G-voetbal (categorie B) 
 
Artikel 1 
Aan deze bekertoernooien kan door iedere vereniging met de teams die voor de competitie G-voetbal zijn 
ingeschreven worden deelgenomen.  
 
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. Wanneer er geen plaats is en/of indien de 
bekercompetitie al van start is gegaan, kan het team niet meer aan de bekercompetitie deelnemen. 
 
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 nummers 1 van de eindstand plaatsen zich voor de volgende 
ronde.  
 
Eindigen in de eindrangschikking in een poule meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen 
die recht geven op de volgende ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het team met het beste 
doelsaldo gaat dan door naar de volgende ronde. Wanneer ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 
doelpunten vóór bepalend. Als ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het onderling resultaat. 
Mocht ook dit gelijk zijn, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein met verlichting op een avond in de 
week vastgesteld. Als deze beslissingswedstrijd na de officiële speeltijd in een gelijkspel is geëindigd moeten er 
strafschoppen genomen te worden volgens de spelregels veldvoetbal. 
 
Artikel 4 
Na de poulewedstrijden zal de bekercompetitie worden vervolgd via het knock-out 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. 
 
Artikel 6 
Uitstel van wedstrijden is niet mogelijk. Verplaatsen van wedstrijden in de poulerondes is wel toegestaan. Met 
goedkeuring van de tegenstander kan een wedstrijd worden verplaatst, via de digitale wedstrijdwijzingen, naar een 
datum liggend vóór 20 september 2019. 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. 
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Artikel 7 
Poulewedstrijden die in een gelijkspel eindigen, worden niet verlengd omdat er in een halve 
competitie worden gespeeld.  
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 strafschoppen worden om 
en om genomen. 

Dat betekent dat er geen sprake meer is van het vorige jaar gehanteerde systeem in de strafschoppenserie.  

De strafschoppenserie ziet er als volgt uit: 

 

1e strafschop Ploeg A 2e strafschop Ploeg B 

3e strafschop Ploeg A 4e strafschop Ploeg B 

5e strafschop Ploeg A 6e strafschop Ploeg B 

7e strafschop Ploeg A 8e strafschop Ploeg B 

9e strafschop Ploeg A 10e strafschop Ploeg B 

  

11e strafschop Ploeg A 12e strafschop Ploeg B 

  

13e strafschop Ploeg A 14e strafschop Ploeg B 

  

15e strafschop Ploeg A 16e strafschop Ploeg B 

  

Enz.  

 
Voor de uitvoering van de strafschopppen wordt verwezen naar de "Spelregels veldvoetbal". 
 
Artikel 8 
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. 
Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als zodanig voorgelegd aan de tuchtcommissie en worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 
Het team dat niet opkomt bij een knock-outwedstrijd zal van verdere deelname uitgesloten. De desbetreffende 
tegenstander is automatisch geplaatst voor de volgende ronde. Bovendien wordt bij niet opkomen het verzuim als 
zodanig voorgelegd aan de tuchtcommissie en worden administratiekosten in rekening gebracht. 
Wanneer een vereniging zich voor de bekerfinaledag terugtrekt uit de bekercompetitie dan komt haar recht op 
deelname in het daarop volgende seizoen te vervallen. 
 
Artikel 9 
Een vereniging die een niet gerechtigde speler/speelster opstelt wordt- afgezien van de door de tuchtcommissie te 
nemen maatregelen- van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 10 
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. De strafschoppen worden om 
en om genomen. 
 
Artikel 11 
De winnaars van de bekerfinale ontvangen een beker. De spelers van de deelnemende teams krijgen een medaille. 
 
Artikel 12 
Voor de scheidsrechterskosten worden de desbetreffende verenigingen naar rato belast. 

 

Artikel 13 
De teamleider wedstrijdzaken is belast met de uitvoering van dit bekerbesluit. In alle gevallen waarin dit besluit niet 
voorziet, beslist het bestuur amateurvoetbal. 


