
Sectie 7: De jeugdkampioenschappen voor het amateurvoetbal 
 
 

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 twee ploegen van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal 
Vlaanderen), spelend onder de naam Yellow Flames, kunnen 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 

 
11. 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. 
 
12. Ook de clubs die uitkomen in de Superleague of in 1ste nationale vrouwenvoetbal kunnen meisjesteams inschrijven in 
de provinciale competitie en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009. 
Voor deze clubs zijn afwijkende basisvoorwaarden en kwaliteitscriteria voorzien dan deze van art. V452 en V453.  
 
- De club die deelneemt dient vanaf het seizoen 2020-2021 een geldig auditverslag op niveau provinciaal, met als 

resultaat twee sterren voor te leggen. Het betreft een audit van de meisjeswerking. Op deze basisvoorwaarde is geen 
afwijking mogelijk. 

 
- De club die deelneemt dient vanaf het seizoen 2020-2021 voor elk ingeschreven jeugdteam een gediplomeerde 

jeugdtrainer aan te stellen: voor teams 5v5 betreft dit een trainer met getuigschrift C, voor teams 8v8 betreft dit een 
trainer met getuigschrift B en voor teams 11v11 een trainer met diploma UEFA B. 

 
- De club dient met haar speelsters deel te nemen aan de PJO-activiteiten voor meisjes.  
 
- Indien een club niet voldoet aan deze kwaliteitscriteria inzake trainers en deelname PJO zal zij na het bekomen van 

een eerste waarschuwing, bij vaststelling van een volgende overtreding, het daaropvolgende seizoen geen recht 
verkrijgen om deel te nemen aan deze provinciale jeugdcompetitie. 

 
2. Alle deelnemende clubs, behalve de clubs vermeld onder punt 12, 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 

 
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 jeugdkampioenschappen, 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. 

 


