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26e BEKER VAN OOST-VLAANDEREN 

HOFMAN SPORT CUP 

MANNEN 

REGLEMENT SEIZOEN 2022-2023 
 

PRINCIPES 
 

Verplichte deelname van alle clubs uit lagere afdeling: 1e, 2e, 3e en 4e Provinciale. 

Kampioenschapformule:  

Alle wedstrijden worden vrij geloot; in ronde 1 en 2 worden de wedstrijden per gewest geloot ! 

Aanvangsuur: bij voorkeur 16.00 uur. 

In een 1e ronde zullen de wedstrijden met een heen- en terugwedstrijd worden gespeeld. 

In de 1e ronde spelen alle clubs uit 2e, 3e en 4e provinciale met uitzondering van deze die deelnemen 

aan de 1e ronde van de Croky Cup (Beker van België 2022-2023). 

 

Vanaf de 2e ronde spelen we met rechtstreekse uitschakeling. 

In de 2e ronde spelen de winnaars van de wedstrijden uit de 1e ronde aangevuld met de ploegen uit 1e 

provinciale (seizoen 2021-2022) en de clubs uit 2e, 3e en 4e provinciale die in de 1e ronde waren 

vrijgesteld. 

 

De wedstrijden kunnen mits onderling akkoord verlegd worden. 

De 64 geplaatste ploegen betwisten de verdere bekercompetitie met rechtstreekse uitschakeling.  

 

REGLEMENT 
 

Artikel 1 

De Liga Amateurvoetbal Oost-Vlaanderen richt ieder seizoen een Provinciale beker in genaamd 

“Hofman Sport Cup”. Het doel is acht ploegen van lagere afdeling aan te duiden die volgend seizoen 

zullen deelnemen aan de Beker van België (Croky Cup). 

Deze 8 ploegen zijn de winnaars van de achtste finales. 

Indien de wedstrijden van de achtste finales door onvoorzien omstandigheden niet kunnen doorgaan 

zullen deze 8 ploegen worden vervangen door ploegen uit 2e provinciale (art. B7.49.3 van toepassing) 

 

Artikel 2 

De winnaar van de finale ontvangt een beker die eigendom blijft van de club. 

De finalisten ontvangen een aandenken (maximum 20 per ploeg). De scheidsrechter en zijn 

assistenten, die de finale geleid hebben, ontvangen eveneens een aandenken. 

Vanaf de 1/8° finales ontvangen de clubs de voorziene prijzen (zie art. 19). 

 

Artikel 3 

De algemene organisatie staat onder het toezicht van het Competition Departement Voetbal 

Vlaanderen. 

Het beheer van de “Hofman Sport Cup” wordt waargenomen door de Liga Amateurvoetbal Oost-

Vlaanderen. 

De Liga Amateurvoetbal Oost-Vlaanderen heeft tot taak : - opstellen van de kalender 

- vastleggen van de speeldata 

Het tuchtcomité Voetbal Vlaanderen heeft tot taak : 

- zich uit te spreken over elk geschil of scheidsrechtersverslag betreffende de uitslag van de 

wedstrijd. 

- Wanneer het gaat om een klacht betreffende spelregels wordt een lid van het bureau arbitrage 

toegevoegd.  

Er is geen hoger beroep mogelijk. 
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Artikel 4 

De deelname is verplicht voor al de clubs van lagere afdelingen van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Het is de clubs niet toegelaten op de dag dat zij een bekerwedstrijd hebben een vriendschappelijke 

wedstrijd te spelen met hun eerste elftal. 

Clubs die wedstrijden spelen in het kader van de “Beker van België (Croky Cup)” zullen de voorziene 

wedstrijd van de “Hofman Sport Cup” spelen op de daarop volgende woensdag om 19 uur. 

Het tuchtcomité Voetbal Vlaanderen behoudt zich het recht voor inbreuken te sanctioneren. 

 

Artikel 5 

Iedere speler die gekwalificeerd is volgens art. B4.98 van het Reglement van de K.B.V.B. mag 

deelnemen. Ook spelers die deelnemen aan competities van de K.B.V.B. die geen aanleiding geven tot 

klimmen of dalen zijn gerechtigd te spelen in de bekerwedstrijden. 

Op het scheidsrechtersblad mogen er maximaal 18 spelers ingeschreven worden. 

Op het wedstrijdblad van de eerste herenploeg B mogen maximum drie spelers ingeschreven worden, 

die op het wedstrijdblad stonden van een van de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het 

lopende seizoen van de eerste herenploeg A. (art.B4.112) 

Tijdens een bekerwedstrijd zijn 4 vervangingen toegestaan. 

 

Artikel 6 

In de 1e ronde is er geen verdeling van ontvangsten. 

Vanaf de 2e ronde wordt de ontvangst van een wedstrijd verdeeld onder volgende vorm: 

- 1/3 voor de thuisploeg 

- 2/3 voor de bezoekende ploeg.  

De thuisclub draagt de verzekering, de organisatiekosten en de eventuele gemeentetaksen, de 

scheidsrechters- en assistent scheidsrechtersvergoedingen. 

De bezoekende club draagt zijn verplaatsingskosten. 

 

Artikel 7 

Het wedstrijdprogramma voor de “Hofman Sport Cup” wordt opgemaakt door de Liga 

Amateurvoetbal O.Vl.. 

 

In de 1e ronde zal de kwalificatie van ploegen bij heen- en terugwedstrijden gebeuren als volgt : 

a) Indien om twee ploegen te scheiden een heen- en terugwedstrijd wordt gespeeld, is de winnaar 

de ploeg die het grootste aantal doelpunten aantekende in de twee wedstrijden. 

b) Indien de twee ploegen na de twee wedstrijden een gelijk aantal doelpunten aangetekend 

hebben, zijn de doelpunten gescoord op verplaatsing doorslaggevend. 

c) Indien de stand ondanks deze regel, nog gelijk blijft (d.w.z. wanneer de twee ploegen een 

gelijk aantal doelpunten aantekenden in hun thuiswedstrijd en in hun uitwedstrijd), volgt er een 

strafschoppenserie conform de voorschriften van de Spelregels om de winnaar aan te duiden 

 

Artikel 8 

Vanaf de 2e ronde heeft de wedstrijd plaats op het terrein van de eerstgenoemde club en op de 

vastgestelde datum. 

De thuisclub bepaalt de toegangsprijs (met een minimum van 4 euro). Hebben gratis toegang tot de 

wedstrijd: 

- de houders van een bestendige uitnodigingskaart uitgereikt door de K.B.V.B. 

- kinderen die de leeftijd van 16 jaar niet bereikt hebben. 

De thuisclub stelt 25 vrijkaarten ter beschikking van de bezoekende club. 

De overige toeschouwers dienen houder te zijn van een betaald inkomticket. 

Abonnementen en/of vrijkaarten uitgereikt door de club zijn niet geldig. 

Om betwistingen te vermijden zal, vanaf de 2e ronde, de thuisclub in tegenwoordigheid van een 

afgevaardigde van de bezoekende club onmiddellijk na de wedstrijd overgaan tot het opmaken van de 

staat der ontvangsten. De bezoekende club heeft het recht controle uit te oefenen aan de ingang. 
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Wanneer het tuchtcomité Voetbal Vlaanderen moet tussenkomen in een geldelijk geschil zal de in 

gebreke gestelde club gestraft worden met 50 €. 

 

 

Artikel 9 

Indien een wedstrijd niet aanvangt of wordt stopgezet wegens slechte weersomstandigheden wordt de 

wedstrijd op de eerstvolgende woensdag gespeeld, behoudens een andere beslissing van het 

Competitions Departement Voetbal Vlaanderen.  

Bij niet opkomen of forfait wordt de uitslag van de wedstrijd bepaald op 5-0 of 0-5 in het voordeel 

van de winnende ploeg. 

Bij niet opkomen of forfait 72 uur voor aanvang van de wedstrijd,  dient deze club aan de tegenstrever 

een schadevergoeding van 500,00 € te betalen. 

Bij voorafgaand partieel forfait dient deze club aan de tegenstrever een schadevergoeding van 100 € te 

betalen. 

Bij een ander forfait dient een boete van 200,00 € per wedstrijd worden betaald. 

Ploegen die vanaf de ¼ finales forfait geven zullen het volgend seizoen NIET deelnemen aan de 

1e ronde van de Croky Cup (Beker van België 2023-2024), zij worden daar vervangen door hun 

tegenstander van de 1/8e finale ! 

 

Artikel 10 

Wedstrijdblad: Art.B6.90 van het Reglement van de K.B.V.B. 

 

Artikel 11 

Finale. 

De datum en de plaats van de finale worden door De Liga Amateurvoetbal O.-Vlaanderen vastgesteld. 

De bruto ontvangsten van deze wedstrijd worden gelijk verdeeld tussen de organiserende club, de vier 

finalisten en de Liga Amateurvoetbal O.Vl. 

De organiserende club draagt de kosten voor de verzekering, de organisatie en de gemeente. De clubs 

dragen hun verplaatsingskosten. De toegangsprijs tot de finale bedraagt 6,00 €. 

 

Artikel 12 

Elke deelnemende club aan de “Hofman Sport Cup” betaalt 40,00 € als tussenkomst in de 

organisatiekosten. Dit bedrag wordt automatisch gedebiteerd op de rekening courant van de club. 

 

Artikel 13 

Wanneer een wedstrijd vanaf de 2e ronde tot en met de halve finale op een gelijk spel eindigt zullen er 

strafschoppen genomen worden tot er een winnaar is. 

Na de finalewedstrijd worden bij gelijke stand verlengingen gespeeld van 2 x 15 minuten. Indien de 

stand daarna nog gelijk is worden strafschoppen genomen. 

 

Artikel 14 

Iedere klacht moet verzonden worden via E-Kickoff of via aangetekende postzending naar de zetel 

van de K.B.V.B. of van Voetbal Vlaanderen, ten laatste de eerste werkdag na de wedstrijd. De datum 

van de poststempel is rechtsgeldig. 

Een kopij van deze klacht wordt gelijktijdig verstuurd naar het secretariaat Voetbal Vlaanderen, 

Romeinse Steenweg 468 , 1853 Strombeek Bever. Via E-kick-off, e-mail 

(tucht@voetbalvlaanderen.be ) is ook toegelaten. 

 

Artikel 15 

Indien een klacht betreffende feiten van sportieve aard of kwalificatie van spelers gegrond wordt 

bevonden en de uitslag van de wedstrijd wordt gewijzigd, wordt de in het ongelijk gestelde club bij de 

volgende ronde vervangen door de club die het pleit won. 

 

 

 

 

mailto:tucht@voetbalvlaanderen.be
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Artikel 16 

Gele en rode kaarten: het bondsreglement voor de Beker van België en Provinciale Bekers is van 

toepassing. De waarschuwingen opgelopen tijdens de vier eerste ronden voorafgaand aan de 1/8e 

finales worden geannuleerd in zoverre deze geen administratieve schorsing met zich mee brengen. 

 

Artikel 17 

De scheidsrechters worden aangeduid door het bureau arbitrage Voetbal Vlaanderen. 

 

Artikel 18 

De clubs moeten het reglement van de “Hofman Sport Cup” ter beschikking stellen van de 

scheidsrechter bij iedere bekerwedstrijd. Indien het reglement niet beschikbaar is in de kleedkamer 

van de scheidsrechter zal een boete van 25,00 € worden aangerekend. 

 

Artikel 19 

Het prijzengeld wordt ter gelegenheid van de 25ste editie éénmalig als volgt verdeeld: 

- de winnaar van de finale ontvangt 750 € en een waardebon Hofman Sport ter waarde  

  van 1250 €. 

- de verliezer ontvangt 500 € en een waardebon Hofman Sport ter waarde van 600 €. 

- de verliezers van de 1/2 finale ontvangen elk 400 € en een waardebon Hofman Sport ter waarde 

van 250 € 

- de verliezers van de kwartfinales ontvangen elk 300 € 

- de verliezers van de 1/8 finales ontvangen elk 200 € 

De prijzen worden énkel uitgedeeld op de finaledag, de aanwezigheid van de clubs is dan ook 

verplicht ! 


