
 
 REGLEMENT BEKER VAN HET HOUTLAND SEIZOEN 2018/2019  
 
Art.1 De Houtlandse Verstandhouding richt elk voetbalseizoen een "Beker van het Houtland" in, genaamd 
“Beker wijlen Stany Deslypere”. Deze wordt voorbehouden voor spelers die 16 jaar zijn en /of ouder op datum 
van de wedstrijd.  
De finalewinnaar ontvangt een beker “Beker v/h Houtland-Beker Stany Deslypere”  
De verliezende club een beker “Finalist Beker v/h Houtland”.  
Art.2 De beker van het Houtland omvat 3 stadia : A / de voorronde B/ halve finale C/ de finale  
 
A. DE VOORRONDE  
*omvat 2 reeksen volgens het aantal ingeschreven ploegen 
*clubs die met 2 ploegen inschrijven worden in verschillende reeksen geplaatst  
*er wordt gespeeld op woensdagen 1 - 8 – 15 en 22 augustus 2018  
*halve finale op woensdag 29 augustus 2018  
*de finale wordt telkens gespeeld op de 3de woensdag van september. (19 september 2018)  
*aanvang der wedstrijden om 19u00, mits onderling akkoord mag van terrein, datum en uur afgeweken worden;  
*de kalender wordt opgemaakt door de secretaris van de Houtlandse verstandhouding.  
Rekening houdende met eventuele clubwensen;  
*elke ploeg speelt 2 maal thuis en 2 maal op verplaatsing;  
*voor zijn thuiswedstrijden dient de club deze aan te vragen bij het P.C.via het programma E-Kickoff met 
vermelding onder “commentaar” beker van het houtland  
*de duur van elke wedstrijd is 2 x 45', geen verlengingen of strafschoppen;  
*per wedstrijd doorlopende vervangingen met maximum 16 spelers op het scheidsrechtersblad  
*gele of rode kaarten vallen onder de toepassing van het reglement van de KBVB betreffende 
vriendenwedstrijden;  
*de uitslag dient door de thuisclub na de wedstrijd ONMIDDELLIJK OVERGEMAAKT aan Kurt 
Maeckelbergh  
*via E-mail (maeckelbergh.kurt@gmail.com) of GSM 0473 96 21 54.  
*voor deze wedstrijden wordt geen inkomgeld gevraagd; (op algemene vraag 03.07.03)  
*na elke wedstrijd zorgt de thuisploeg voor boterhammen voor de spelers;  
*de rangschikking wordt als volgt opgemaakt :  
1. volgens het aantal behaalde punten (3 punten per overwinning)  
2. het hoogste aantal overwinningen;  
3. het beste doelpuntensaldo (verschil voor/tegen)  
4. het meest gescoorde doelpunten.  
 
B. HALVE FINALE  
*de beide winnaars van reeks 1 en de beide 2de geplaatste van reeks 2 spelen in een gekruiste wedstrijd de halve 
finales,deze halve finale wedstrijden gaan door op het terrein van de beide respectievelijke reeks winnaars. 
* deze wedstrijden dienen aangevraagd te worden door de GC van de thuis spelende ploeg met vermelding Beker 
van het Houtland 
* de 4 halve finalisten ontvangen een wedstrijdbal af te halen op de Finale wedstrijd(bij niet aanwezig op deze 
wedstrijd vervalt het recht op deze wedstrijdbal 
 *bij gelijke stand word er overgegaan tot het nemen van strafschoppen volgens de reglementen van de KBVB 
 
C. DE FINALE  
*De beide winnaars van de halve finale spelen de finale. 
*deze wordt gespeeld op het terrein van de winnaar van de halve finale’s dit volgens volgende criteria over alle 
wedstrijden 
1. volgens het aantal behaalde punten  
2. het beste doelpuntensaldo (verschil voor/tegen)  
3. het meest gescoorde doelpunten.  
*de finale wordt gespeeld over 2 x 45'. Bij gelijke stand na 90', strafschoppen volgens de normale formule  
(geen verlengingen);  
*in de finale zijn er ook doorlopende vervangingen met een maximum van 16 spelers op het scheidsrechtersblad;  
*de aanvraag voor de finale bij de KBVB wordt gedaan door de secretaris van de thuis spelende club 
*Ingangtickets van de thuisclub. Inkomprijs volgens de normen van de thuisclub.  
*de ontvangsten worden als volgt verdeeld : 50% voor de bezoekers, 25% voor de thuisclub alsook voor de 
Houtlandse Verstandhouding. De verdeling gebeurt na aftrek van de scheidsrechterkosten.  



 
Art.3 NIET OPKOMEN  
*In de voorronde : 75 euro boete te betalen aan de tegenstrever plus 25 euro aan de Houtlandse Verstandhouding 
*halve finale:100 Euro boete aan de tegenstrever plus 50 Euro aan de Houtlandse Verstandhouding 
*In de finale : 125 EURO boete te betalen aan de tegenstrever plus 75 EURO boete te betalen aan de Houtlandse 
Verstandhouding.  
 
Als het niet opkomen gebeurt op de dag van de wedstrijd(zowel in de voorronde tot/ met de Finale zelf )wordt de 
boete verdubbeld. De uitslag wordt 5-0 en een ploeg die forfait verklaard wordt kan nooit een finale betwisten.  
 
Art.4 Voor alle niet vermelde of onvoorziene gevallen zijn de voorschriften van de KBVB van toepassing of 
beslist het bureel der Houtlandse Verstandhouding.  
 
DE INSCHRIJVING VAN UW CLUB WORDT BESCHOUWD ALS AANVAARDING EN KENNIS 
GENOMEN TE HEBBEN VAN DIT REGLEMENT  
 
De secretaris,  
Kurt Maeckelbergh 


