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Reglement Jeugdbeker Seizoen 2021-22 
 
Artikel 1: Inrichting. 
a. 
De RvB van Volley Limburg richt jaarlijks via de commissie ontmoetingen een jeugdbekercompetitie 
in "BEKER VAN LIMBURG" genaamd. 
b. 
Voor de jeugd (Jongens en Meisjes) is de Jeugdcompetitieleider de eindverantwoordelijke. 
c. 
Voor de jeugdbekercompetitie is het “Reglement-Draaiboek” bepalend qua regelgeving. 
Voor alle jeugdreeksen worden geschillen en bepaalde situaties door de jeugdcompetitieleider 
onherroepelijk opgelost. 
d. 
De inrichting valt onder de bevoegdheid van de jeugdcompetitieleider, die bij alle geschillen, ook 
deze die niet voorzien zijn in het bekerreglement, beslissingsrecht heeft en deze onherroepelijk 
oplossen. 
e. 
Door hun inschrijving aanvaarden de verenigingen het “Reglement-Draaiboek”, de voorziene 
administratieve vergoedingen en alle uitspraken van de jeugdcompetitieleider. 
 
 
Artikel 2: DEELNAME, INSCHRIJVING EN BEKERLIJST 
 
a.  
Algemeen 
1.Alle jeugdbekerwedstrijden dienen verplicht in een volgens de normen gehomologeerde zaal van 
de thuisploeg gespeeld te worden. In geval van tornooivorm dient de betreffende zaal volgens de 
normen gehomologeerd te zijn. 
2. 
Het inschrijvingsformulier, dient uiterlijk op 17 mei op de officiële website te worden ingevuld.  
3. 
Jeugdbekerwedstrijden hebben tijdens een bekerweekend te allen tijde voorrang op alle 
competitiewedstrijden, georganiseerd door Volley Limburg. 
De jeugdbekerwedstrijden moeten gespeeld worden in de opgelegde periode, ten laatste en liefst op 
het voorziene bekerweekend. 
In reeksen met weinig inschrijvingen kan beslist worden de jeugdbekerwedstrijden in een heen-  
en terugronde te laten spelen.  
4. 
a. 
Tijdens de jeugdbekercompetitie moet elke ploeg de meest recente bekerlijst kunnen voorleggen aan 
de scheidsrechter. 
Op deze lijst mogen geen doorhalingen of toevoegingen worden aangebracht. 
De code van de jeugdbekerlijst wordt op het wedstrijdblad ingevuld in de hoofding boven de 
deelnemerslijst. 
Het ontbreken van een geldige jeugdbekerlijst wordt door de scheidsrechter genoteerd op 
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het wedstrijdblad. 
b. 
Inschrijving: 
Een vereniging mag meerdere ploegen per jeugdcategorie van dezelfde sectie inschrijven. 
 
LEEFTIJDSCATEGORIEËN JEUGD 
 
U19 geboren in 2003-2004 
U17 geboren in 2005-2006 
U15 geboren in 2007-2008 
U13 (4-4) geboren in 2009-2010 
U11 (3-3) geboren in 2011-2012 
c. 
Bekerlijst voor jeugdploegen: 
Om te mogen spelen in de bekerploeg van hun club dient elke speler op de bekerlijst voor te komen. 
 
*Voor het seizoen 2021-2022 kan elke club slechts één ploeg per leeftijdscategorie inschrijven voor 
de jeugdbekercompetitie. 
**Indien corona het toelaat zal in het seizoen 2022-2023 terug overgeschakeld worden naar het 
oude reglement met mogelijkheid tot het inschrijven van meerdere ploegen per club per 
leeftijdscategorie. 
 
VOORWAARDEN OM TE SPELEN IN DE LIMBURGSE BEKERCOMPETITIE JEUGD 
 
1. 
Volledig in orde op bekerlijst jeugd + vergunning 
2. 
In orde – met vermelding op bekerlijst jeugd + identiteitsbewijs - een vergunning 
Artikel 3: HET BEKERVERLOOP DE WEDSTRIJDEN 
 
a. 
Algemeen: 
 
1.Lottrekking: 
De volledige bekerkalender U19 en U17, wordt bij openbare lottrekking opgesteld. De datum van 
deze lottrekking wordt tijdig meegedeeld via de officiële website. 
 
2.Wedstrijden: 
De wedstrijden van de U19 en U17 worden in principe gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. 
Opmerking: 
-Zijn er bij de U19 en/of U17 minstens 32 inschrijvingen wordt er met rechtstreekse uitschakeling 
gespeeld. 
-Zijn er bij de U19 en/of U17 minstens 16 en maximum 31 inschrijvingen wordt er het bekerweekend 
voor de 1/8e finale een tornooi gespeeld waaruit 16 ploegen overblijven. Vanaf de 1/8e finale wordt 
er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. 
-Zijn er bij de U19 en/of U17 minstens 8 en maximum 15 inschrijvingen wordt er de twee 
bekerweekends voor de 1/4e finale een tornooi gespeeld waaruit 8 ploegen overblijven. Vanaf de 
1/4e finale wordt er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. 
- Zijn er bij de U19 en/of U17 maximum 7 inschrijvingen wordt er in het bekerweekend van de 1/16e 
finale een tornooi gespeeld waaruit 6 ploegen overblijven, het weekend van de 1/8e finale spelen ze 
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een tornooi waar 4 ploegen overblijven. De 1/2e finale wordt met heen en terug gespeeld op het 
weekend van de 1/4e en het weekend van de 1/2e finale. 
 
 
De U15, U13 (4-4) en U11 (3-3) spelen hun bekercompetitie in tornooivorm, uitgezonderd de finale. 
 
3.Wedstrijdwijzigingen: 
Voor elke wijziging van een bekerwedstrijd na de voorziene vrije periode wordt de administratieve 
vergoeding O12 aangerekend behalve voor een wijziging door de provinciale bekerverantwoordelijke 
opgelegd. 
 
4.Beste verliezer: 
Het heropvissen van de beste verliezer(s) is slechts mogelijk na de eerste ronde. 
Het heropvissen van beste verliezer(s) gebeurt alleen indien het bekerverloop dit wettigt. 
Een beste verliezer speelt nooit tegen de respectievelijke winnaar uit de vorige ronde. Indien dit 
volgens de kalender toch het geval zou zijn in de volgende ronde wordt deze verliezer gewisseld met 
de volgende verliezer. 
Indien er maar 1 beste verliezer is wordt deze, via lottrekking, gewisseld met een andere ploeg uit 
deze reeks. 
De beste verliezers spelen hun wedstrijd altijd op verplaatsing. 
Om een rangschikking van beste verliezer op te maken wordt rekening gehouden met het aantal 
gewonnen sets en vervolgens met het hoogste quotiënt van de gewonnen door de verloren punten. 
 
 
5.Forfait: 
Bij niet verwittigd forfait kan een benadeelde vereniging binnen de tien kalenderdagen de provinciale 
bekerverantwoordelijke verzoeken om de onkosten, die zij gedaan heeft om deze wedstrijd te laten 
doorgaan (enkel huur sporthal, met attest), te laten vergoeden. 
De financieel beheerder van Volley Limburg betaalt deze kosten en verrekent ze door aan de 
vereniging die in gebreke bleef. 
 
6.Scheidsrechters: 
1. 
Jeugdwedstrijden worden geleid door een officiële scheidsrechter ofwel een jeugdscheidsrechter, 
minimaal voorkomend op de lijst jeugdscheidsrechters. Indien dit niet het geval is, zal de thuisploeg 
beboet worden. 
2. 
Voor volgende wedstrijden wordt door het PSC -Limburg een scheidsrechter aangeduid: 
U19 en U17: vanaf 1/16e finales 
U15, U13 (4-4), U11 (3-3): bij de herkansingen, het laatste tornooi (T4) en de kruisfinales. 
De scheidsrechterkosten voor deze bekertornooien worden door de deelnemende ploegen gedeeld. 
3. 
Bij wedstrijden met door het PSC aangeduide scheidsrechters zijn markeerders verplicht, behalve 
voor jeugdbekertoernooien. 
Een bekerwedstrijd in een jeugdcategorie kan geen aanleiding zijn tot het verplaatsen van een 
volwassenenwedstrijd tenzij deze speler(s) regelmatig als basisspeler(s) aantrad(en) in deze 
volwassenenploeg. 
4. 
Voor de U15, U13 (4-4) en U11 (3-3) wordt per tornooi het draaiboek gevolgd. 
5. 
Bij de U19 en U17 wordt er gespeeld volgens de internationale spelregels. 
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Artikel 4: DE FINALES 
 
a. 
Algemeen: 
De finalewedstrijden worden gespeeld op het terrein die door Volley Limburg werd bepaald of op het 
terrein van de club die de organisatie toegewezen gekregen heeft. 
Geen enkele andere wedstrijd, spelersselectie of andere organisatie kan een reden tot uitstel van de 
finalewedstrijden vormen. 
 
De winnaars van de finalewedstrijden ontvangen een beker. 
Alle op het wedstrijdblad ingeschreven spelers en officiële, voor zowel de winnaar als de verliezer, 
ontvangen een aandenken.. 
Eventuele geschillen tijdens de finales zullen ter plaatse behandeld worden door de wedstrijdjury, 
bestaande uit de bekerverantwoordelijke, de competitieverantwoordelijke en de 
scheidsrechterverantwoordelijke van Volley Limburg. 
 
b. 
De winnaars van de jeugdfinales zijn verplicht om op eigen kosten deel te nemen aan 
de Volley Vlaanderen en KBVBV- jeugdbekereindronden. 
 
Alle gekwalificeerden zijn verplicht om op eigen kosten deel te nemen aan de Volley Vlaanderen en 
KBVBV- jeugdbekereindronden. 
 
 
 


