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Beker van België Heren 2020 -2021 
 
 
 
Art. 1 : 
BASKETBALL BELGIUM organiseert een tornooi voor senioren heren onder de benaming “Beker van België 
Heren”. 
Het departement competitie bestaat uit vertegenwoordigers van AWBB en BASKETBAL VLAANDEREN. 
Vanaf de kwartfinales neemt de Pro Basketball League de organisatie over. 
Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten ten laste van de bezochte club.  
De bezoekende club draagt zijn reiskosten. 
Het reglement Beker van België vanaf de kwartfinales is opgenomen in appendix 1 van dit reglement en 
maakt er integraal deel van uit. 
 

Art. 2 : 
De Beker van België is voorbehouden aan de actieve clubs van de EuroMillions Basketball League, Top 
Division Men 1 en Top Division Men 2 dewelke actief zijn binnen BASKETBALL BELGIUM onder AWBB en 
BASKETBAL VLAANDEREN. 
Tot en met de 1/8ste finales, wordt het tornooi gespeeld in overeenkomst met het competitieboek van 
BASKETBALL BELGIUM, behalve voor de in dit reglement opgenomen speciale schikkingen. 
 
De kwalificatie van de spelers is identiek aan deze in het kampioenschap. 
Een beloftespeler (zie competitieboek) : 

✓ kan enkel aantreden bij de club dewelke hij is aangesloten 
✓ kan vanaf de volgende ronde bij de andere club aantreden zodra zijn club van aansluiting is 

uitgeschakeld 
 
Art. 3 : 
 
De clubs, ingeschreven in het kampioenschap in Top Division Men 1 en Top Division Men 2 van 
BASKETBALL BELGIUM, zijn ambtshalve ingeschreven. 
De clubs van de Pro Basketball League zijn ambtshalve ingeschreven vanaf de kwartfinale.  
 

Art. 4 : 
De eerste ronde wordt gespeeld in 12 poules die als volgt zijn samengesteld 

• 9 poules van 3 ploegen en één poule van 4 ploegen die onderling wedstrijden spelen en 
• 2 poules van 4 ploegen die spelen volgens onderstaand schema 

 

 Poules met 5 ploegen 
1 A B 
2 C D 
3 E A 
4 B C 
5 D E 
6 A C 
7 B D 
8 C E 
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9 D A 
10 E B 

 

3 punten worden toegekend voor elke gewonnen wedstrijd, 1 punt voor elke verloren wedstrijd en als de 
wedstrijd beëindigd wordt door een gebrek aan spelers 0 punten. Wanneer een ploeg forfait verklaart voor 
een wedstrijd van de eerste ronde geldt dit forfait voor alle bekerwedstrijden van deze ploeg, zelfs als deze 
reeds gespeeld werden. 
 
 
De overige rondes worden als volgt gespeeld: 
 

✓ 1/4 finales: gemengde poulefase 
✓ 1/2 finales: heen- en terugwedstrijd 
✓ Finale: één enkele wedstrijd 

 
Indien een ploeg forfait geeft tijdens de poules van de eerste ronde, of voor een heen- en terugwedstrijd 
voor aanvang van de kwartfinale, zal deze ploeg automatisch uitgeschakeld zijn voor de Beker. Artikel 16 
van dit reglement is van toepassing. 
 

Art. 5 : 
Bij een gelijke stand op het einde van de reguliere speeltijd, worden er verlengingen van telkens 5 minuten 
gespeeld tot er een winnaar bekend is. 
 
Bij wedstrijden die worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden, zullen geen verlengingen gespeeld 
worden in geval van gelijke stand bij de eerste ontmoeting. Ingeval een gelijke stand is bereikt bij de 
totaalstand over de twee wedstrijden moeten zoveel verlengingen van 5 minuten gespeeld worden tot een 
winnaar bekend is. 
 
Art. 6 : 
Er is een voorgift van 5 punten per verschil van reeks en dit tot en met de finale. 
 
De scheidsrechters waken over de voorgift. Ingeval de aanwezigheid van een tafelcommissaris nodig is, zal 
hij de voorgift bepalen. 
 
Art. 7 : 
De samenstelling van de poules en de volgorde van de wedstrijden voor elke ronde en wie thuis speelt 
wordt door lottrekking gedaan door het nationaal departement competitie voor de aanvang van de 
bekercompetitie en blijft geldig tijdens het ganse verloop van deze competitie. 
 
De clubs moeten over een zaal beschikken voor de wedstrijden van de Beker van België. 
Indien de 2 clubs tot dezelfde reeks behoren, is de trekking bepalend voor de volgorde van deze 
ontmoetingen. 
 
Indien er tegelijkertijd wedstrijden moeten gespeeld worden voor kampioenschap, Europees en voor de 

Beker van België zal er steeds een rustpauze van 48 uur moeten zijn tussen deze wedstrijden, behalve als 

er een schriftelijk akkoord is tussen de betrokken clubs. Deze periode van 48 uur dient te worden begrepen 

als een periode van 48 uur tussen de aanvangsuren van de betrokken wedstrijden. 

Indien een kampioenschapswedstrijd of een wedstrijd van de regionale of provinciale beker 

geprogrammeerd is op hetzelfde ogenblik als de wedstrijd van de Beker van België dan heeft de wedstrijd 

van de Beker van België steeds voorrang en moet de andere wedstrijd verplaatst worden na overleg tussen 

de betrokken clubs. 

Vanaf de Eerste Ronde kan het Departement Competitie de clubs verplichten om wedstrijden tijdens de 

week te betwisten. Elke weigering vanwege de club zal automatisch het forfait van deze club met zich 

meebrengen en zal artikel 16 toegepast worden. 
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Het vragen van inkomgeld is verplichtend vanaf de eerste ronde, behalve voor de gemeentezalen waar 
inkomgelden verboden zijn. 
 
Voor de jeugd, jonger dan 12 jaar is de toegang gratis (alleen staanplaatsen).  
 
 
De thuisploeg zal zijn tegenstrever alle nodige inlichtingen in verband met de ligging van zijn terrein, 
datum en uur van de wedstrijd bezorgen. 
 
Art. 8 : 
Indien de kleur van de truien dezelfde is, moet de bezoekende club de kleur van zijn uitrusting wijzigen.  
Vanaf de 1/4de finales is het huishoudelijk reglement van de Pro Basketball League van toepassing voor de 
bepaling van de shirtkleur. 
 
Art. 9 :  
De data vastgelegd voor de Beker van België moeten geëerbiedigd worden. Voor de planning van de 
wedstrijden vanaf de kwartfinale, zie appendix 1, artikel 3.  
 
De wedstrijden mogen vóór of na de vastgelegde datum gespeeld worden maar slechts na goedkeuring 
van het nationaal departement competitie, en indien beide clubs hun schriftelijk akkoord geven. 
Indien er geen akkoord is of ingeval van overmacht zal de datum worden vastgelegd door het Departement  
 
Voor de eerste ronde moeten de clubs datum en aanvangsuur meedelen aan het Departement Competitie 
op volgende mailadres calendar@basketballbelgium.be uiterlijk tegen 1 juli. 
Na het verstrijken van deze termijn zal een boete van € 40,00 aangerekend worden.  
 
Vanaf de tweede ronde moeten de thuisploegen datum en uur meedelen aan het Departement Competitie 
op volgende mailadres calendar@basketballbelgium.be, dit ten laatste 3 dagen na de wedstrijd van de 
vorige ronde. Na het verstrijken van deze termijn zal een boete aangerekend worden, voorzien in LBAS. 
 
Elke aanvraag tot wijziging moet ten minste 7 dagen voor de vastgestelde datum worden gericht aan het 
departement competitie op volgende mailadres calendar@basketballbelgium.be. De aanvraag moet 
vergezeld zijn van het schriftelijk akkoord van de twee ploegen en zal de voorgestelde datum en uur 
bevatten. 
Voor elke datum- of uurwijziging zal een boete aangerekend worden, voorzien in LBAS, aan de 
aanvragende club. 
 
Art. 10 : 
De Finale wordt georganiseerd door de Pro Basketball League.  
 
 
Art. 11 : 
BASKETBALL BELGIUM debiteert de beide clubs per ronde, een deelnemingsvergoeding voorzien in LBAS. 
 
De thuisspelende ploegen behouden de volledige ontvangsten, behalve voor de poulewedstrijden. 
 
De thuisspelende club moet er bij de bezoekende club op aandringen om te assisteren bij het ontvangen 
van de inkomsten vanaf het openen van de deuren voor de wedstrijden waarbij de inkomstgelden gedeeld 
moeten worden.  
 
Art. 12 : 
De uitslagen van de Beker van België wedstrijden moeten alle dagen voor 23u30 en op zondag voor 20u 
door de bezochte of door de bezoeker bij gebreke van de eerstgenoemde, aan het departement competitie 
medegedeeld worden.  
 
De uitslagen worden ingegeven, via de website van BASKETBAL VLAANDEREN of AWBB. 
Bij problemen, doormailen naar competition@basketballbelgium.be (steeds wedstrijdnummer vermelden). 

mailto:calendar@basketballbelgium.be
mailto:calendar@basketballbelgium.be
mailto:calendar@basketballbelgium.be
mailto:competition@basketballbelgium.be
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Iedere overtreding wordt beboet zoals in de LBAS voorgeschreven.  
 
Art. 13 : Wedstrijdbladen 
Het wedstrijdblad (wit exemplaar) moet elektronisch verstuurd worden naar scoresheet@basketbelgium.be. 
Het moet ten laatste de eerste werkdag die volgt op het einde van de wedstrijd gemaild worden (datum 
mail geldt als bewijs). De clubs moeten steeds het origineel wedstrijdblad bijhouden. 
 
Bij het niet tijdig verzenden van het wedstrijdformulier zal de bezochte club beboet worden volgens de 
normen bepaald in de LBAS. Indien de bezochte club meer dan zeven dagen na het einde van de wedstrijd 
in gebreke blijft zal de betrokken wedstrijd forfait verklaard worden in het voordeel van de bezoekende 
ploeg. 
 

Art. 14 :  
De officials worden aangeduid door het bevoegde Departement  
 
Vanaf de kwartfinales worden de wedstrijden geleid door 3 scheidsrechters. 
 
Art. 15 : Klachten en protest 
Zie competitieboek. 
 
Art. 16 : Forfait 
Bij forfaits, na bekendmaking van de trekking aan de clubs, zal een boete aangerekend worden, voorzien in 
LBAS 
 
Bij een forfait op minder dan 7 kalenderdagen voor het geplande aanvangsuur, zal een boete aangerekend 
worden, voorzien in LBAS 
 
Art. 17 : 
De Pro Basketball League biedt aan de finalisten: 
 
Aan de winnaar 

✓ Een beker ten definitieve titel 

✓ 15 goudkleurige medailles  

 
Aan de andere finalist 

✓ Een beker ten definitieve titel 

✓ 15 zilverkleurige medailles 

Art. 18 : 
Alle gevallen, niet voorzien in dit reglement; zullen worden beslecht door de Raad van Bestuur van 
BASKETBALL BELGIUM. Er is geen beroep tegen deze beslissing mogelijk. 
 
Data : 
Kalender te raadplegen via www.basketbal.vlaanderen en www.awbb.be 
  

mailto:scoresheet@basketbelgium.be
http://www.basketbal.vlaanderen/
http://www.awbb.be/
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Appendix 1 Reglement Beker van België 2020-2021 vanaf kwartfinales 
 

Nog te bevestigen 


