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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 21 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

 
Artikel 1 
Aan de bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O21 nemen uitsluitend de 40 teams deel die in het najaar 
van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 4 van de O21 competitie. 
 

Artikel 2  
In de 1e ronde worden de deelnemers via een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht) aan elkaar gekoppeld. Dit 
bepaalt welke 20 wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 20 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich 
voor de 2e ronde.  
 

Artikel 3 
De 2e ronde is een tussenronde. Van de 20 overbleven teams wordt geloot welke 8 teams uit gaan komen in de 
2e ronde. Deze 8 teams bepalen in 4 wedstrijden welke teams doorgaan naar de achtste finales. De 12 teams 
die in de 2e ronde zijn vrijgeloot, plaatsen zich zonder te spelen voor de achtste finales. 
 
Artikel 4 
De overgebleven 16 teams bij de Landelijke Jeugdcup O21 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de achtste finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 8 winnaars gaan door naar 
de kwartfinales.  

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen.  

 

Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na negentig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door 
het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 
Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na negentig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer vijftien minuten. In geval van een verlenging, mogen beide teams één extra wissel 
inzetten. Is nadat twee keer vijftien minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen 
van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de Landelijke Jeugdcup O21 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal.  
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur betaald voetbal.  
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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 18 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 

 
Artikel 1 
Aan de bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O18 nemen uitsluitend de 40 teams deel die in het najaar 
van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 4 van de O18 competitie. 
 

Artikel 2  
In de 1e ronde worden de deelnemers via een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht) aan elkaar gekoppeld. Dit 
bepaalt welke 20 wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 20 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich 
voor de 2e ronde.  
 

Artikel 3 
De 2e ronde is een tussenronde. Van de 20 overbleven teams wordt geloot welke 8 teams uit gaan komen in de 
2e ronde. Deze 8 teams bepalen in 4 wedstrijden welke teams doorgaan naar de achtste finales. De 12 teams 
die in de 2e ronde zijn vrijgeloot, plaatsen zich zonder te spelen voor de achtste finales. 
 
Artikel 4 
De overgebleven 16 teams bij de Landelijke Jeugdcup O18 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de achtste finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 8 winnaars gaan door naar 
de kwartfinales.  

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen. 
 

Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na negentig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door 
het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 
Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na negentig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer vijftien minuten. In geval van een verlenging, mogen beide teams één extra wissel 
inzetten. Is nadat twee keer vijftien minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan bepaalt het nemen 
van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de Landelijke Jeugdcup O18 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal.  
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur betaald voetbal.  
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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 17 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 
 
 
Artikel 1 
Aan de bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O17 nemen uitsluitend de 39 teams deel die in het najaar 
van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 4 van de O17 competitie. 
 

Artikel 2  
In de 1e ronde worden de deelnemers in twee verschillende groepen ingedeeld op basis van geografische 
ligging. Binnen die twee groepen volgt een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht). Dit bepaalt welke 19 
wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 19 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde. 
Het team dat is vrijgeloot voor de 1e ronde plaatst zich zonder te spelen voor de 2e ronde. 
 

Artikel 3 
De 2e ronde is een tussenronde. Van de 19 overbleven teams wordt geloot welke 8 teams uit gaan komen in de 
2e ronde. Deze 8 teams bepalen in 4 wedstrijden welke teams doorgaan naar de achtste finales. Hierbij is vooraf 
vastgesteld dat het vrijgelote team in ronde 1, te allen tijde uitkomt in de 2e ronde.  De 12 teams die in de 2e ronde 
zijn vrijgeloot, plaatsen zich zonder te spelen voor de achtste finales. 
 
Artikel 4 
De overgebleven 16 teams bij de Landelijke Jeugdcup O17 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de achtste finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 8 winnaars gaan door naar 
de kwartfinales.  

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen. 

 
Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na negentig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door 
het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 

Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na negentig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer vijftien minuten. In geval van een verlenging, mogen beide teams één extra 
wisselbeweging inzetten. Is nadat twee keer vijftien minuten is gespeeld nog geen beslissing gevallen, dan 
bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de Landelijke Jeugdcup 
O17 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal. 
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 16 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 
 
 
Artikel 1 
Aan de bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O16 nemen uitsluitend de 40 teams deel die in het najaar 
van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 4 van de O16 competitie. 
 

Artikel 2  
In de 1e ronde worden de deelnemers in twee verschillende groepen ingedeeld op basis van geografische 
ligging. Binnen die twee groepen volgt een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht). Dit bepaalt welke 20 
wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 20 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde.  
 

Artikel 3 
De 2e ronde is een tussenronde. Van de 20 overbleven teams wordt geloot welke 8 teams uit gaan komen in de 
2e ronde. Deze 8 teams bepalen in 4 wedstrijden welke teams doorgaan naar de achtste finales. De 12 teams 
die in de 2e ronde zijn vrijgeloot, plaatsen zich zonder te spelen voor de achtste finales. 
 
Artikel 4 
De overgebleven 16 teams bij de Landelijke Jeugdcup O16 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de achtste finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 8 winnaars gaan door naar 
de kwartfinales.  

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen. 

 

Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na tachtig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door het 
nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 

Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na tachtig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer twaalf-en-halve minuut. In geval van een verlenging, mogen beide teams één extra 
wisselbeweging inzetten. Is nadat twee keer twaalf-en-halve minuut is gespeeld nog geen beslissing gevallen, 
dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de Landelijke 
Jeugdcup O16 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal. 
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 15 
 

  Terug naar INHOUDSOPGAVE 
 
 
Artikel 1 
Aan de bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O15 nemen uitsluitend de 40 teams deel die in het najaar 
van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 4 van de O15 competitie.  
 

Artikel 2  
In de 1e ronde worden de deelnemers in twee verschillende groepen ingedeeld op basis van geografische 
ligging. Binnen die twee groepen volgt een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht). Dit bepaalt welke 20 
wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 20 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde.  
 

Artikel 3 
De 2e ronde is een tussenronde. Van de 20 overbleven teams wordt geloot welke 8 teams uit gaan komen in de 
2e ronde. Deze 8 teams bepalen in 4 wedstrijden welke teams doorgaan naar de achtste finales. De 12 teams 
die in de 2e ronde zijn vrijgeloot, plaatsen zich zonder te spelen voor de achtste finales. 
 
Artikel 4 
De overgebleven 16 teams bij de Landelijke Jeugdcup O15 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de achtste finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 8 winnaars gaan door naar 
de kwartfinales.  

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen. 

 

Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na tachtig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door het 
nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 

Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na tachtig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer twaalf-en-halve minuut. In geval van een verlenging, mogen beide teams één extra 
wisselbeweging inzetten. Is nadat twee keer twaalf-en-halve minuut is gespeeld nog geen beslissing gevallen, 
dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de Landelijke 
Jeugdcup O15 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal. 
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 14 
 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 
 
 
Artikel 1 
Aan deze landelijke bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O14 nemen uitsluitend de 31 teams deel die in 
het najaar van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 3 van de O14 BVO-competitie. 
 

Artikel 2   
In de 1e ronde worden de deelnemers in twee verschillende groepen ingedeeld op basis van geografische 
ligging. Binnen twee drie groepen volgt een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht). Dit bepaalt welke 15 
wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 15 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde. 
Het team dat is vrijgeloot voor de 1e ronde plaatst zich zonder te spelen voor de 2e ronde. 
 

Artikel 3 
In de 2e ronde, wordt van de 15 overbleven teams geloot welke 14 teams uit gaan komen in de 2e ronde. Deze 
14 teams bepalen in 7 wedstrijden welke teams doorgaan naar de kwartfinales. Het team dat in de 2e ronde is 
vrijgeloot, plaatst zich zonder te spelen voor de kwartfinales. 
 

Artikel 4 
De overgebleven 8 teams bij de Landelijke Jeugdcup O14 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen. 

 

Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na zeventig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door 
het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 

Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na zeventig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer tien minuten. Is nadat twee keer tien minuten is gespeeld nog geen beslissing 
gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de 
Landelijke Jeugdcup O14 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal. 
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur amateurvoetbal. 
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Bekerbesluit Landelijke Jeugdcup 2022/2023 
Onder 13 
 
  Terug naar INHOUDSOPGAVE 
 
Artikel 1 
Aan deze landelijke bekerwedstrijden om de Landelijke Jeugdcup O13 nemen uitsluitend de 41 teams deel die in 
het najaar van seizoen 2022/2023 uitkomen in Divisie 1 t/m 4 van de O13 competitie. 
 

Artikel 2  
In de 1e ronde worden de deelnemers in twee verschillende groepen ingedeeld op basis van geografische 
ligging. Binnen die twee groepen volgt een vrije loting (dus inclusief het thuisrecht). Dit bepaalt welke 20 
wedstrijden er gespeeld worden in de 1e ronde. De 20 winnaars van de 1e ronde plaatsen zich voor de 2e ronde. 
Het team dat is vrijgeloot voor de 1e ronde plaatst zich zonder te spelen voor de 2e ronde. 
 

Artikel 3 
De 2e ronde is een tussenronde. Van de 20 overbleven teams wordt geloot welke 8 teams uit gaan komen in de 
2e ronde. Deze 8 teams bepalen in 4 wedstrijden welke teams doorgaan naar de achtste finales. De 12 teams 
die in de 2e ronde zijn vrijgeloot, plaatsen zich zonder te spelen voor de achtste finales. 

 
Artikel 4 
De overgebleven 16 teams bij de Landelijke Jeugdcup O13 spelen als volgt verder:  

 

- Een vrije loting bepaalt de achtste finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 8 winnaars gaan door naar 
de kwartfinales.  

- Een vrije loting bepaalt de kwartfinales, die bestaan uit één wedstrijd. De 4 winnaars gaan door naar de 
halve finales.  

- Een vrije loting bepaalt de halve finales, die bestaan uit één wedstrijd. De 2 winnaars gaan door naar de 
finale.  

- De finale bestaat uit één wedstrijd. Een loting bepaalt welk van de twee finalisten de finale op hun eigen 
accommodatie mag spelen. 
 

Artikel 5 
Voor alle knock-outwedstrijden geldt dat als na zeventig minuten de stand nog gelijk is, de beslissing valt door 
het nemen van strafschoppen, op de wijze zoals is vastgesteld in de spelregels. De winnaar van deze 
strafschoppenreeks gaat door naar de volgende ronde. 
 

Voor de uiteindelijke finalewedstrijd geldt echter dat als na zeventig minuten de stand nog gelijk is, de wedstrijd 
wordt verlengd met twee keer tien minuten. Is nadat twee keer tien minuten is gespeeld nog geen beslissing 
gevallen, dan bepaalt het nemen van strafschoppen, op de wijze als vastgesteld in de spelregels, wie de 
Landelijke Jeugdcup O13 wint.   
 

Artikel 6 
Voor zover in dit bestuursbesluit niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de bepalingen 
van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, het 
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie en de Spelregels Veldvoetbal. 
 

Artikel 7 
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking noodzakelijk is, 
beslist het bestuur amateurvoetbal. 
 


