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3. REGLEMENTEN VAN DE BEKER VAN LIMBURG  

3.1. Deze bekercompetitie staat open voor alle Limburgse seniorenploegen,  spelende in de volgende 
reeksen : 

- Heren Liga 1 
- Heren Liga 2 
- Heren Liga 3 
- Dames  Liga 
- Dames 2de Nationale  
- Dames reserven 1ste Nationale 

 
3.2.  De provinciaal spelende ploegen zijn ambtshalve ingeschreven. Uitzondering hierop: indien er 

meerdere provinciale ploegen uit 1 club zijn, moet er slechts één provinciale ploeg ingeschreven 

worden. Ploegen spelend in andere afdelingen dienen zich in te schrijven  vóór 1 augustus. 

3.3. De bekercompetitie verloopt volgens het knock-out systeem: per stap één wedstrijd met 

rechtstreekse uitschakeling. 

3.4. Clubs die meerdere ploegen inschrijven, dienen een teamopgave te doen vóór de eerste 

wedstrijd. Wisselen van ploeg is niet toegestaan en houdt, in voorkomend geval, de 

diskwalificatie in van de ploeg die uitkomt in de hoogste afdeling van de normale competitie. 

3.5. Er wordt een voorgift van 3 (drie) doelpunten gegeven aan een ploeg die één reeks lager speelt. 

Als het verschil 2 of meer reeksen bedraagt, wordt er per reeks een voorgift van 2 doelpunten 

extra toegekend, dus  5 (vijf) doelpunten aan de ploeg die 2 reeksen lager speelt, 7 (zeven) 

doelpunten voor de ploeg die 3 reeksen lager speelt enz.  

 Een R-team wordt als een provinciaal team beschouwd, zolang er geen spe(e)l(st)ers opgesteld 

worden uit een hogere reeks. Anders krijgt het R-team de status van de hogere ploeg, waaruit 

het spe(e)l(st)ers put.   

 Dit geldt tot en met de finalewedstrijden van de beker van Limburg. 

3.6. VHV Art 6.3.4 is niet van toepassing in deze beker van Limburg - competitie. 

3.7 Elk bewijsstuk van deelname aan een loterij, steunactie enz. kan niet gelden als toegangsbewijs 

tot de wedstrijd. 

3.8 Indien voor een bekerwedstrijd inkomgeld wordt gevraagd door de thuisploeg, moet dit zowel 
voor de eigen clubleden als de bezoekers gelden. Nadat hiervan de onkosten voor zaalhuur en 
srs zijn afgetrokken moeten de overblijvende ontvangsten in gelijke sommen gedeeld worden 
voor beide clubs. 
 

3.9 Art 3.8 hiervoor is niet van toepassing voor de finalewedstrijden van de beker van Limburg, daar 
hiervoor door het RCL de organisatie wordt toegewezen aan de kandidaat die voldoet aan 
gestelde voorwaarden welke in de HIL worden gepubliceerd. 

 
3.10 De beker is een wisselbeker.  Hij blijft in het bezit van de winnaar na drie opeenvolgende jaren 

winst in de finale.  Hij moet op straf van boete terug worden ingeleverd op het secretariaat van 
het RCL één maand vóór de datum van de finales.  

 
3.11 Spe(e)l(st)ers die in het huidige speelseizoen hoger spelen of gespeeld hebben dan Liga-heren 

en 2de Nationale dames mogen NIET meer meespelen met de beker van Limburg en dit ongeacht 
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de leeftijd. De reservencompetitie 1ste Nationale dames telt niet mee in deze regel; zij wordt 
gelijkgesteld met de Dames 2de Nationale. Bij overtreding van deze regel geldt een 
forfaitnederlaag en bijhorende boete. 

 
3.12 Op een rechtstreekse rode kaart (diskwalificatie) staat een boete van 12 € bovenop de straffen 

en boetes die het Sportcomité n.a.v. een srs-verslag oplegt (zie boetenlijst 3.4). 
 

3.13 Indien een wedstrijd wegens overmacht ( bv. weer ) uitgesteld wordt, dient binnen de 
daaropvolgende 7 dagen een datum vastgelegd te worden waarop de wedstrijd moet worden 
gespeeld. Overmacht moet erkend worden door de Kampioenschappencommissie. 

 
3.14 Naast voornoemde regels blijven de niet uitgesloten VHV-reglementen en deze voor de 

Limburgse provinciale competitie, inclusief de boetes, van toepassing. 
 
3.15 Indien een niet-provinciale ploeg niet opdaagt voor het spelen van de finale zal deze ploeg 

gedurende drie jaren uitgesloten worden van deelname. 
 
3.16 De finales van de beker van Limburg worden op in het weekend van 1-2 april 2023 georganiseerd. 

 

3.17 Een draaiboek van de organisatie van de finales van de beker van Limburg is te verkrijgen en te 
bespreken met het RCL. 


