
 

 

 

B E K E R  van  V L A A N D E R E N 2 0 2 2 / 2 0 2 3 
********************************************************* 

voorronde Beker van Vlaanderen 2022/2023 

te spelen op een vrijdag  

in de periode van  26/09/2022 tot en met 01/01/2023 

50001   EL TIGRE HALLE  -   INKAD DIEGEM 

50002   EF TERVUREN  -   B WOLV BETEKOM 

50003   KRAS ANTWERPEN -   MIST WEMMEL 

50004   MONTREAL BRUGGE -   FP BEVEREN 

50005   PLAKKERS VARSENARE-   DE TOOG OPVELP 

50006   LEUVEN CENTRAL B -   BRUURS UTD KLO 
  

1/4e finale Beker van Vlaanderen 2022/2023 

te spelen in de week van 06/02/2023 tot en met 12/02/2023 

50701   win  50002   -   TROPICAL LEUVEN 

50702   win  50001   -   win 50003   

50703   SPARTA TEMSE  -   win 50005  

50704   win  50004   -   win 50006 
 

1/2e finale Beker van Vlaanderen 2022/2023 - heenwedstrijd 

te spelen in de week van 13/03/2023 tot en met 19/03/2023 

50801   win  50702     -   win  50703 

50802   win  50701     -   win  50704 
 

1/2e finale Beker van Vlaanderen 2022/2023 - terugwedstrijd 

te spelen in de week van 27/03/2023 tot en met 02/04/2023 

50811   win  50703   -   win  50702  

50812   win  50704   -   win  50701 

 FINALE BEKER van VLAANDEREN 2022/2023 

zaterdag ??? mei 2023 sporthal ???? 

50901   win  50802/50812  -   win  50801/50811 
  



 

 

 

Bijkomende reglementering : 
De voorrondewedstrijden en wedstrijden 1/4e finale worden gespeeld met een duurtijd van 2 x 25 minuten. Na 

gelijke eindstand wordt er onmiddellijk overgegaan tot het nemen van strafschoppen. 

 

1/2e finale met heen te terugwedstrijden : 

Wedstrijden : duurtijd steeds 2 x 25 minuten. 

Bij gelijke stand na de heenwedstrijd worden er geen verlengingen gespeeld en ook geen strafschoppen 

genomen. 

Bij de terugwedstrijd : indien het aantal doelpunten (gemaakt en tegen) hetzelfde is na de twee gespeelde 

wedstrijden wordt er onmiddellijk overgegaan tot het nemen van strafschoppen. 

 

Finale : 

Wedstrijd over een duurtijd van 2 x 25 minuten. Bij gelijke eindstand worden er verlengingen gespeeld van 2 

x 5 minuten en indien na de verlengingen de stand nog gelijk is wordt er overgegaan tot het nemen van  

strafschoppen. 

 


