
633. Beker van België 
1. De Beker van België is georganiseerd op KBHB niveau vanaf de 1/8e finales heren (8 ploegen 

uit elke Liga) en dames (4 LFH ploegen en 12 VHV ploegen). 

2. De wedstrijden van de Beker van België worden gespeeld op de data vastgesteld door de 

Paritaire Kampioenschappen Commissie. 

3. De voorrondes worden in de schoot van elke Liga georganiseerd. 

4. De ploeg die forfait geeft zal automatisch worden uitgesloten voor deelname aan de Beker 

van België van het volgend seizoen. 

5. Klachten: volgens de spoedprocedure (821 bis) indien zij betrekking (kunnen) hebben op het 

doorgaan naar de volgende ronde. 

6. Vanaf de 1/8e finales van de Beker van België moet de minimum inkomprijs €5 per persoon 

bedragen. De toegang tot deze wedstrijden, alsook die van de ¼ finales en ½ finales van de 

Beker van België is gratis voor -12 jarigen en aan 50 % van de inkomprijs voor jongeren van 

12 tot en met 16 jaar. 

7. 1/8e finales en ¼ finales heren en dames, alsook ½ finales heren: 

Heenwedstrijd op het veld van de ploeg uit de laagste afdeling (indien de afdelingen 

verschillend zijn).  

In geval van gelijkspel is artikel 641. B van toepassing. 

De bezochte club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van de scheidsrechterkosten. 

De kosten van de zaalhuur zijn te zijnen laste. 

De bezoekende club ontvangt, van de bruto-inkomsten, het bedrag van zijn 

verplaatsingsonkosten. 

De netto-inkomsten, berekend zoals voorzien in artikel 634., worden in de helft verdeeld 

tussen de twee clubs. 

In het geval dat de bruto-inkomsten niet voldoende zijn om de kosten te dekken voorzien in 

artikel 634., worden de bruto-inkomsten verdeeld tussen de clubs in verhouding tot de 

gespecifieerde kosten. 

8. De ½ finales dames in heen- en terugwedstrijd in hetzelfde weekend: 

Finale dames: bij voorkeur op dezelfde dag als de finale heren. Enkel het PUC kan, om 

bijzondere redenen, een afwijking voorzien. 

9. Finale van de Beker van België 

• in één enkele wedstrijd; 

• in geval van gelijkspel is artikel 641. B van toepassing; 

• de finale wordt door de KBHB georganiseerd; 

• de winnende club ontvangt de Beker van België samen met een verkleind model van 

deze beker en 20 medailles; 

• de club die deze beker driemaal wint, in een tijdspanne van 5 jaar, zal de beker 

mogen behouden; 

• geen enkele officiële wedstrijd, vriendschappelijke wedstrijd of tornooi mag in België 

gespeeld worden op de dag dat de finales van de Beker van België plaatsvinden, 

behalve met voorafgaande toestemming van het PUC; 

• de verplaatsingsonkosten van de vier deelnemende finalisten worden terugbetaald; 

• de netto-inkomsten worden bekomen door de bruto-inkomsten te verminderen met 

de scheidsrechterkosten, de verplaatsingsonkosten van de deelnemende ploegen en 

de vergoeding van de groepering die zijn medewerking verleent aan de organisatie. 

Deze vergoeding wordt vastgelegd door het PUC; 

• de winnaar van de eerste wedstrijd waarvan de volgorde is bepaald door loting van 

de ½ finales zal beschouwd worden als bezochte club. 

10. Uitreiking van de bekers en de medailles: 

• 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijd zijn de ploegen verplicht deel te 

nemen aan de bekeruitreiking. Bij het niet-naleven van deze regel zal de betrokken 

club een boete van €250 worden opgelegd; 

• een tafel met daarop de bekers en de medailles moet voorzien worden; 



• de personen die een beker en medailles zullen overhandigen worden hiervoor op 

voorhand persoonlijk toe uitgenodigd; 

• het publiek wordt voor aanvang van de wedstrijd ingelicht over dit protocol; 

• een VIP receptie moet worden voorzien. 


