
Reglementering jeugdkampioenschappen seizoen 2019-2020 
 

Artikel V1548 Elite jeugdkampioenschappen 

 
1. Deelnemers 
11. De ELITE jeugdkampioenschappen worden gespeeld door de clubs die uitkomen in de afdelingen profvoetbal 1A en 1B 

en de jeugdlicentie ELITE bezitten. 

12. De clubs die geen jeugdlicentie ELITE behalen, worden opgenomen in de interprovinciale kampioenschappen 

2. Aantal op te stellen ploegen 
 
Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen: 
 

Wedstrijdvorm Categorie Aantal ploegen 
 

 
11/11 

U18 1 

U16 1 

U15 1 

U14 1 

U13 1 
 

 
8/8 

U12 2 

U11 2 

U10 2 

5/5 U9 3 

 
3. Reeksindeling 
 
De deelnemende clubs worden ingedeeld in twee reeksen van twaalf ploegen. 
 
31. Voor de categorieën U13 tot U18: 
- Reeks A: de twaalf ploegen met de hoogste kwaliteitsranking. De Pro League bepaalt de criteria van deze kwaliteitsranking 
en deelt deze mee vóór aanvang van het voorafgaande seizoen. Deze criteria zijn onafhankelijk van het feit of een ploeg 
uitkomt in de afdelingen profvoetbal 1A of 1B; 
- Reeks B: de overige ploegen. 
 
32. Voor de categorieën U9 tot U12: twee reeksen, regionaal opgedeeld (Oost/West). In geval van discussie, beslist de Pro 
League autonoom over deze opdeling. 
 
4. Verloop van de competitie 
 
41. Categorieën U13 tot U18 
 
411. Na de heen- en terugwedstrijden wordt er in de reeksen A en B per leeftijdscategorie een rangschikking opgemaakt (Art. 
P1531.21). 
 
412. Er wordt dan een ranking bepaald. Daartoe worden de plaatsen in de rangschikkingen van U15 tot U18 opgeteld. De 
ploegen met het laagste aantal punten worden hoogst gerangschikt. In geval van gelijke stand is de eindrangschikking van 
U18 doorslaggevend. 
 
413. De nummers 1 tot 8 van reeks A spelen een play off 1, de nummers 9 tot 12 van reeks A en de nummers 1 tot 4 van 
reeks B spelen een play off 2, en de nummers 5 tot 12 van reeks B spelen een play off 3. 
 
414. In de play offs wordt er maar één wedstrijd gespeeld tegen elke tegenstander, in principe afwisselend thuis en uit. 
 
415. De winnaar na play off 1 is de kampioen van de elite jeugdkampioenschappen. Hiertoe worden de punten behaald in de 
reguliere competitie en in play off 1 samengeteld. 
 
  



42. Categorieën U9 tot U12 
 
421. Na de heen- en terugwedstrijden in de reeksen A en B, worden de ploegen heringedeeld in drie reeksen van acht ploegen. 
 
422. Er wordt in deze nieuwe indeling maar één wedstrijd gespeeld tegen elke tegenstander, afwisselend thuis en uit. 
 
423. De wedstrijden voor U12 tot en met U9 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking 
is ten strengste verboden. 
 
5. Kalender 
 
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag of zondag. De ploegen spelen in principe afwisselend thuis en uit, volgens de 
kalender opgesteld door de Kalendermanager KBVB. 
 
6. Deelname aan jeugdkampioenschappen van het amateurvoetbal 
 
621. De clubs die deelnemen aan de elite jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de interprovinciale 
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de provinciale kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven voor al de 
voorziene jeugdcategorieën. 
 
622. Indien een Elite club wenst deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen en zij met deze teams in een 
accommodatie wenst te spelen die ook gebruik wordt door een club waarmee men samenwerkt, dient deze club dit uiterlijk 31 
maart aan het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen en de ACFF te melden, teneinde te kunnen nagaan of hun 
aanvraag overeenstemt met de provinciale licentie, die de samenwerkende club anders diende aan te vragen. 
 
623. De clubs die deelnemen aan de elite jeugdkampioenschappen, mogen deelnemen aan de gewestelijke 
kampioenschappen. 
 

Artikel V1571 Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen 

 

1. Deelnemers 
 

11. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige 
“Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen. 
 

12. Ook een ploeg van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal Vlaanderen) zal 
in overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009). 
Standaard worden deze wedstrijden gespeeld als midweekwedstrijden, steeds op het veld van de tegenstrever. Uitzonderingen 
hierop zijn in overleg met de betrokken clubs steeds mogelijk. 
Gele en rode kaarten volgen de toepasselijke reglementering van titel 18. 
 

2. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen: 
 

Wedstrijdvorm Categorie Aantal ploegen 
 

 
11/11 

U17 1 

U16 1 

U15 1 

U14 1 
 

 
8/8 

U13 2 

U12 2 

U11 1 

U10 1 

  
Het aanbod om met U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven 
 
3. De U9 en U8 van deze clubs moeten met 2 teams aantreden in de provinciale kampioenschappen. De U7 mogen in de 
gewestelijke reeksen aantreden. 
 
4. De clubs die deelnemen aan de interprovinciale jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de provinciale 
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de gewestelijke kampioenschappen. 



 
5. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg en de 
gewenste dag van spelen over aan het provinciaal secretariaat. 
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 
 
6. De clubs, die over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van het seizoen 
door het sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit 
ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van: 
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd. 
- hun geografische ligging 
Dit voorstel wordt overgemaakt aan het competitions department Voetbal Vlaanderen voor verdere behandeling conform Art. 
V1511.5. 
 
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk. 
 

7. Clubs van Vlaamse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Vlaamse provincies of clubs die gekozen 
hebben voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen Voetbal Vlaanderen.  
Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan, mits akkoord van zowel Voetbal Vlaanderen als de ACFF. 
 

8. De wedstrijden voor U13, U12, U11 en U10 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking 
is ten strengste verboden. 
 

9. De interprovinciale wedstrijden U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11 en U10 mogen niet vóór 10uur ’s morgens 
aanvangen. 
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen, 
tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor jeugdlicentie. 
 
 

Artikel V1573 Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen 

 
1. Tot de PROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie 
Provinciaal Jeugdvoetbal”(Zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen  
 
2. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen: 
 

Wedstrijdvorm Categorie Aantal ploegen 

 
11/11 

U17 1 

U15 1 

 
 

8/8 

U13 1 

U12 1 

U11 1 

U10 1 

 
5/5 

U9 2 

U8 2 

 

Het aanbod om met U21 en/of U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven 
 

3. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg en de 
gewenste dag van spelen over aan het provinciaal secretariaat. 
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 
 

4. De clubs, die over een geldige “Licentie provinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van het seizoen door 
het provinciaal secretariaat in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op 
basis van: 
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd 
- hun geografische ligging 
 
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk. 
 



5. de clubs die deelnemen aan de elite 1- of elite 2-jeugdkampioenschappen, of aan de jeugdkampioenschappen 1ste klasse 
amateurs (2016-2017 en 2017-2018), mogen deelnemen aan de provinciale kampioenschappen voor de U8 indien er twee 
ploegen worden ingeschreven. Ze mogen eveneens deelnemen aan de andere provinciale kampioenschappen, op voorwaarde 
dat ze inschrijven in al de voorziene leeftijdscategorieën met het aantal voorziene ploegen. 
 
6. De wedstrijden voor U8 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is 
ten strengste verboden. 
 
7. De provinciale wedstrijden U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9 en U8 mogen niet vóór 9u30 ’s morgens aanvangen. 
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het provinciaal secretariaat. 
 

 
 

Artikel V1575 Gewestelijke jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen 

 
1. In iedere provincie mogen voor alle clubs gewestelijke kampioenschappen ingericht worden voor de volgende 
leeftijdscategorieën: 
 

Wedstrijdvorm Categorie 

 
11/11 

U21 

U19 

U17 

U15 

 
 

8/8 

U13 

U12 

U11 

U10 

 
5/5 

U9 

U8 

3/3 U7 

2/2 U6 

  
2. Elke provincie mag tevens facultatieve gewestelijke kampioenschappen inrichten voor: 
- U10, U11, U12, U13 in de wedstrijdvorm 5/5 
- U15, U17, U19, U21 in de wedstrijdvorm 8/8 
 
3. Het Provinciaal secretariaat kan per reeks 11/11 een club inschrijven voor de wedstrijdvorm 8/8 in plaats van de gebruikelijke 
11/11. 
Een club ingeschreven in de wedstrijdvorm 11/11 kan haar wedstrijd spelen in de wedstijdvorm 8/8, mits dit één dag vooraf 
aan het Provinciaal secretariaat en de tegenstrever te melden. In dat geval wordt de forfaitscore uitgesproken, maar worden 
er geen boetes opgelegd (Art.B1527).  
 
4. Het Provinciaal secretariaat kan (een) reeks(en) samenstellen uit teams die tijdens het seizoen 8v8 - 5v5 spelen, afwijkend 
van het spelformat voor de bewuste leeftijdscategorie. 
Wanneer er te weinig teams 5v5 of 8v8 zijn, zal het team ingedeeld worden in een reguliere competitie 8v8 of 11v11. Dit team 
speelt zijn wedstrijden in het persoonlijk gekozen spelformat. De tegenstanders van deze teams zijn verplicht zich aan te 
passen aan het spelformat van het team met minder spelers, dit op straffe van boete voorzien in het Reglement. (Titel 19 - De 
sancties jegens clubs en aangeslotenen). 
 
5. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over aan 
het provinciaal secretariaat. 
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld) 
 
6. De clubs worden bij aanvang van het seizoen door het Provinciaal secretariaat in reeksen van acht clubs (Indien 
organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van: 
 
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd 
- hun geografische ligging 
 
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk. 



 
Het provinciaal comité kan echter beslissen om, voor de leeftijdscategorieën U19 en U21, reeksen van twaalf tot zestien 
clubs te voorzien verdeeld op basis van: 
 - de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd. 
 - hun geografische ligging 
 
7. De wedstrijden voor U7 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is 
ten strengste verboden. 
 

 

Artikel V1577 U6: voetbal 2 tegen 2 en U7: voetbal 3 tegen 3 

 

1. U6 spelen 2 tegen 2 en U7 spelen 3 tegen 3. Het is niet toegestaan om U6- en U7-wedstrijden 5 tegen 5 te organiseren. 
 
2. Een kalender zal worden opgemaakt door het Provinciaal secretariaat. De spelers worden verdeeld in functie van het 
wedstrijdformat 2 tegen 2 bij U6 en 3 tegen 3 bij U7, volgens de richtlijnen uitgevaardigd door het sporttechnisch centrum van 
Voetbal Vlaanderen. 

 


