
                                                            
 
BedrijfsZomerAvondVoetbal commissie 
 
Commissieleden:   Anne Duursma   06-22448442 
    Bart Klos   06-17634011 
    Cock van der Lans  06-47272693 
    Rob van Blijswijk  06-83161684 
           

 

Deelnemende teams 

Er nemen 13 teams deel. Het programma omvat een halve competitie binnen twee poules, 
aansluitend een kruisfinale, finale en plaatsingswedstrijden voor de eindklassering. 

Poule A:     Poule B 
 

Becoma Groep     Baker Tilly-Perdijk 
De Keet Moerkapelle    FC Porta Nova 
MAKO Montage    KG Strijders 
De Rooij Autotechniek    Reclameverspreiding Verkleij 
Panters      STEF transport Bodegraven bv 
Slurp      Van Den Berg 
Vleessie FC 
 

Oefenwedstrijden 
Er bestaat de mogelijkheid om oefenwedstrijden te spelen. 
De kosten hieraan verbonden zijn € 25,- per wedstrijd. 
 
 
Prijsuitreiking 
De algehele prijsuitreiking is op vrijdag 8 juli direct na afloop van de finalewedstrijden. 
  



                                                            
 
Toernooireglement 
 

1. De wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de bepalingen en reglementen van de 
KNVB. Scheenbeschermers zijn dus verplicht! 
 

2. V.V. Moerkapelle hanteert een normen en waardenbeleid welke op 
https://www.vvmoerkapelle.nl/394/normen-en-waarden/ te lezen is. Door deel te nemen 
respecteer je dit beleid en zal je hiernaar handelen. 
 

3. De speeltijd van de poule- en (kruis)finalewedstrijden bedraagt tweemaal 30 minuten met een 
rustpauze van 10 minuten. Om elk team op de finalevond te laten spelen wordt de duur van 
de overige plaatsingswedstrijden aangepast aan het programma. 
 

4. Eindstanden en plaatsingswedstrijden 
a. Indien in een poule twee of meer elftallen met hetzelfde puntenaantal eindigen, beslist 

het onderling resultaat; is dit gelijk dan beslist het doelsaldo. 
i. Bij gelijk doelsaldo beslist het aantal zelf gescoorde doelpunten.  
ii. Is dit gelijk, dan wordt een serie van vijf strafschoppen genomen. 
iii. Is ook dit gelijk, dan om en om een strafschop totdat de beslissing valt. 

 
b. Indien een kruisfinale gelijk eindigt dan volgt direct bovenstaande strafschoppenserie 

(ii en iii).  
 

c. Indien de finale in gelijke stand eindigt dan wordt verlengd met 2x10 minuten. Valt er 
na die verlenging geen beslissing dan wordt vervolgd met bovenstaande 
strafschoppenserie (ii en iii).  
 

d. De eindklassering van plaats 5 t/m 13 wordt bepaald a.d.h.v.plaatsingswedstrijd(en) 
tegen een of meerdere teams uit de andere poule. De nummer 3 van Poule A speelt 
tegen nummer 3 van Poule B om plaats 5. De nummers 4 van beide poules om plaats 
7. De nummers 5 van beide poules om plaats 9 en de nummers 6 van beide poules 
en de 7 van poule A om plaats 11.  
Wanneer een plaatsingswedstrijd op de finaleavond in een gelijkspel eindigt dan 
wordt volgt onmiddellijk bovengenoemde strafschoppenserie (ii en iii).  

 
5. Het eerstgenoemde team verdedigt bij aanvang van de wedstrijd het doel dat het dichtst bij de 

kantine is gelegen en trapt af. Dit team fungeert tevens als thuisclub en dient zo nodig 
reserveshirts te dragen. (Voor reserveshirts zorgt de commissie). 
 

6. Iedere speler en assistent-scheidsrechter moet tenminste 15 jaar oud zijn. 
 

7. Spelers behoeven geen lid van de KNVB te zijn; wel is iedere deelnemer tijdens het toernooi 
verzekerd volgens de normen van de KNVB. 

 
8. Voor aanvang van het toernooi moet een spelerslijst worden ingeleverd. Deze lijst moet 

uiterlijk op de dag van de eerste wedstrijd in het bezit zijn van de toernooicommissie. Bij 
voorkeur digitaal aanleveren (BZAV@vvmoerkapelle.nl), na inlevering kunnen er - in principe - 
geen veranderingen meer op deze spelerslijst worden aangebracht.  
 

9. Spelers die opgegeven staan bij één team kunnen in het verdere toernooi niet meer 
deelnemen bij een ander team. 

 
10. Wordt een overtreding van punt 8 of 9 door een commissielid geconstateerd, dan krijgt het 

betreffende team drie punten in mindering en wordt deze wedstrijd reglementair met 0-3 
verloren. 

 

https://www.vvmoerkapelle.nl/394/normen-en-waarden/
mailto:BZAV@vvmoerkapelle.nl


                                                            
11. Ieder team zorgt voor een eigen assistent-scheidsrechter. Alleen voor de kruisfinales, de 

finale en eventueel voor de wedstrijd om de 3e/4e plaats worden assistent-scheidsrechters 
door de commissie aangesteld. 
 

12. Het eerstgenoemde team levert bij aanvang van de wedstrijd de wedstrijdbal.  
 

13. De deelnemende teams hebben bij inschrijving 2 wedstrijdballen in eigendom ontvangen. 
Deze ballen hoeven na afloop van de wedstrijd niet ingeleverd te worden. De deelnemer dient 
deze ballen zelf in beheer te nemen en zorg te dragen dat deze kunnen worden ingezet 
tijdens de wedstrijden.  
De teams zijn zelf verantwoordelijk om voor vervanging bij zoekraken (over hek o.i.d.) tijdens 
de wedstrijd te zorgen. Na afloop van het toernooi blijven deze ballen eigendom van de 
deelnemers. V.V. Moerkapelle en de BZAV commissie dragen geen verantwoordelijkheid voor 
verlies of diefstal van deze ballen.  
 

14. Indien nodig kan er voor een wedstrijd een wel een waterzak bij de commissie worden 
geleend. Deze dient na afloop direct na afloop van de wedstrijd wel bij de commissie te 
worden ingeleverd.  

 
15. Het is toegestaan onbeperkt te wisselen. Wel dient dit volgens de KNVB spelregels en met 

kennisgeving aan de scheidsrechter te verlopen.  
 

16. Gele en rode kaarten 
a. Indien een speler een gele kaart ontvangt zal deze voor 10 minuten het veld moeten 

verlaten. Voor deze speler mag geen wisselspeler worden ingezet. 
 

b. Indien eenzelfde speler nog een gele kaart ontvangt, zal de scheidsrechter de rode 
kaart tonen en dient betreffende speler het speelveld te verlaten. Voor deze speler 
mag na 10 minuten een wisselspeler worden ingezet. 
 

c. Indien een speler een directe rode kaart ontvangt, dient deze speler het speelveld te 
verlaten. Voor deze speler mag geen wisselspeler worden ingezet. 

 
17. Schorsingen naar aanleiding van rode kaarten 

a. Wordt een speler met een rode kaart bestraft wegens het ontnemen van een 
scoringskans zal er geen schorsing worden opgelegd.  

 
b. Wordt een speler met een rode kaart bestraft wegens een overtreding anders dan het 

ontnemen van een scoringskans zal de commissie aan de hand van de rapportage 
van de scheidsrechter een straf/schorsing opleggen. Bij een zware overtreding of 
ernstig wangedrag kan dit zelfs tot uitsluiting van het gehele team leiden.  

 
c. Indien een speler bij een rode kaart een valse naam opgeeft dan wordt deze 

betreffende speler door de commissie uitgesloten van deelname aan de 
eerstvolgende wedstrijd. Bij herhaling van deze overtreding dan krijgt het betreffende 
team drie punten in mindering. 

 
18. Wedstrijden kunnen worden verplaatst in overleg met betrokken teams en de commissie. (De 

inhaaldagen kunnen hiervoor niet gebruikt worden). Komt er na dit overleg geen passende 
wedstrijddatum dan blijft de oorspronkelijke wedstrijddatum staan. Teams die op een 
vastgestelde datum niet kunnen spelen verliezen deze wedstrijd reglementair met 0-3. 

 
19. Tijdens de wedstrijden is er EHBO aanwezig. Zij beslist of er een speler eventueel naar het 

ziekenhuis moet worden vervoerd. Het team waar de speler deel van uitmaakt is 
verantwoordelijk voor het vervoer. 

 
20. Het is niet toegestaan zich met voetbalschoenen in de kantine te begeven. 

 



                                                            
21. Om geluidsklachten vanuit omwonende te voorkomen is het niet toegestaan om op de velden 

muziek te draaien.   
 
 

22. Het nuttigen van alcoholische dranken is uitsluitend toegestaan voor personen boven de 18 
jaar. Op het terras mag uitsluitend uit plastic bekers worden gedronken. 
 

23. Er mogen er geen eigen consumpties worden meegebracht. 
 

24. Bij verlaten van de kleedkamer moet deze schoon worden achtergelaten, hier is het team zelf 
verantwoordelijk voor. 

 
25. Het is verboden in de gebouwen van voetbalvereniging Moerkapelle te roken. 

 
26. Het is verboden drugs te gebruiken binnen de gehele accommodatie van de voetbalvereniging 

Moerkapelle. 
 

27. De commissie en v.v. Moerkapelle zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, 
beschadiging van eigendommen en eventueel letsel bij deelnemers en/of anderen. 

 
28. Bij ernstige wanordelijkheden zal de commissie in samenspraak met het bestuur van v.v. 

Moerkapelle overgaan tot een passende strafmaatregel. 
 

29. Bij ernstige agressie of gewelddelicten zal politieaangifte worden gedaan. 
 

30. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie. 



                                                            
Penaltybokaal 
 
1.  Na afloop van een wedstrijd worden er, per elftal, om en om vijf strafschoppen  

 genomen op het doel dat het dichtst bij de kantine is gelegen. 
 
2.  Deze strafschoppen worden alleen na afloop van de poulewedstrijden gehouden. 
 
3.  De strafschoppen moeten door vijf verschillende spelers worden genomen, deze dienen 

echter wel aan de wedstrijd te hebben deelgenomen, een assistent-scheidsrechter mag dus 
geen strafschop nemen. 

  
4. Elke gescoorde strafschop levert twee punten op, stopt de keeper de penalty of de  
 penalty wordt naast geschoten dan krijgt de verdedigende partij één punt. 
 
5. Indien het aantal wedstrijden in de verschillende poules verschilt, houden worden het aantal 

behaalde punten van de teams teruggerekend naar een gemiddelde per wedstrijd. 
 
6.  Het team dat aan het einde van de poulewedstrijden het hoogste puntengemiddelde heeft, is 

 winnaar van de penaltybokaal. 
 
7.  Bij eventueel gelijk eindigen van teams worden er tijdens de rust van de finale een 

beslissende serie van vijf strafschoppen tussen de teams georganiseerd. Is ook dit gelijk, dan 
om en om een strafschop totdat de beslissing valt. 

 
 
 
 
Sportiviteitbokaal 
 
Voor het team dat zich tijdens het toernooi het sportiefst gedraagt, is een sportiviteit bokaal 
beschikbaar. 
Dit is ter beoordeling van de scheidsrechters die voor elke gespeelde wedstrijd een beoordeling 
geven. 
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