
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ladies Only Cup – Van harte welkom!  
 
Jij bent van harte uitgenodigd voor de Ladies Only Cup! Op maandag 6 juni 2022, 

tweede Pinksterdag, zal de eerste ‘Ladies Only Cup’ worden georganiseerd bij SDC 

Putten.  

 

Sportiviteit en gezelligheid staan centraal bij de Ladies Only Cup. Je speelt met je 

team tegen teams uit dezelfde leeftijdscategorie en niveau. Dat betekent een 

toernooi voor iedereen! 

 

Poule A 

Vrouwen 2e / 3e klasse 

 

Poule B 

Vrouwen 4e / 3e klasse 

 

Poule C 

Meiden-19 1e / 2e klasse 

 

Poule D 

Meiden-17 1e / 2e klasse 

 

Poule E 

Meiden-15 1e / 2e klasse 

 

In de bijlagen is het regelement te vinden. Om het toernooi zo vloeiend mogelijk te 

laten verlopen vragen wij iedereen zich aan deze voorschriften te houden.  

 

De kosten van dit toernooi bedragen € 65,- per team. Inschrijven kan t/m 15 mei 

aanstaande via het inschrijfformulier of via de volgende link: www.ladiesonlycup.nl 

Meld je snel aan, want vol = vol.  

 

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met evenementen@sdcputten.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Evenementencommissie SDC Putten 

 

 

 

  

http://www.ladiesonlycup.nl/
mailto:evenementen@sdcputten.nl


Ladies Only Cup – Spelregels  

 
- Het toernooi wordt gespeeld op Sportpark De Putter Eng, Roosendaalseweg 111 in 

Putten. 

- De puntentelling zal volgens de KNVB regels zijn. 

- Een wedstrijd bestaat uit twee teams met elk elf speelsters. 

- Een wedstrijd duurt 20 minuten. Het beginsignaal zal centraal gegeven worden 

zodat elke wedstrijd tegelijk van start gaat. De scheidsrechter bepaalt of een 

wedstrijd extra tijd krijgt. 

- Het toernooi zal worden gespeeld in poules en gevolgd door finales. De nummer 1 

en 2 spelen voor de 1e en 2e prijs, de nummer 3 en 4 voor de 3e en 4e prijs en tot slot 

de nummer 5 en 6 voor de 5e en 6e prijs. 

- De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten waarbij vervolgens gekeken 

wordt naar het doelsaldo en onderling resultaat. Is dat ook gelijk, dan worden er 

penalty’s genomen. 

- Tijdens de knock-out fase zal er bij een gelijkspel direct penalty’s worden genomen. 

- Indien de tenues te veel op elkaar lijken dienst het uitspelende team hesjes of 

andere shirts aan te trekken. 

- Inschrijven kan tot en met 1 mei via het inschrijfformulier of via de volgende link: 

- De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te staan zodat 

er geen tijd verloren gaat. 

- Een speelsters die een gele kaart krijgt, krijgt een tijdsstraf van 5 minuten. Een 

speelsters die een rode kaart krijgt mag de wedstrijd niet meer uitspelen en er mag 

geen invaller voor in de plaats komen. Of deze speelster nog actief mag zijn in het 

verdere verloop van het toernooi is afhankelijk van de aard van de overtreding. De 

speelster dient zich na een rode kaart direct bij de toernooileiding te melden. 

- Elk team dient een grensrechter te hebben. 

- Scheenbeschermers zijn verplicht en sieraden tijdens het spelen verboden. 

Eventueel letsel is voor eigen risico. 

- Wisselen mag onbeperkt, maar alleen wanneer het spel stil ligt. 

- De vereniging SDC Putten is niet aansprakelijk voor letsel of schade/verlies van 

goederen.  

- Ondanks dat het een toernooi is dat gericht is op gezelligheid is het verboden om 

tijdens het spelen van wedstrijden alcohol te nuttigen. 

 

 

 

 

 

 

 



Ladies Only Cup – Inschrijfformulier  

 
Wij willen ons graag inschrijven voor de Ladies Only Cup op maandag 6 juni 2022 bij 

SDC Putten. Het snelste en beste is via www.sdcputten.nl/inschrijvingloc maar het 

kan ook via onderstaand formulier. Via het online inschrijfformulier is de aanmelding 

definitief, en via het onderstaande formulier is de inschrijving pas definitief na 

bevestiging van de organisatie. 

 

Teamnaam:  ____________________________________________________ 

 

 

Toernooi: O Poule A 

  O Poule B 

  O Poule C 

  O Poule D 

  O Poule E 

  O Poule F 

 

Contactpersoon: ____________________________________________________ 

Adres:   ____________________________________________________ 

 

Postcode:  ____________________________________________________ 

 

Plaats:  ____________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________ 

 

E-mailadres:  ____________________________________________________ 

 

 

Wij verzoeken je vriendelijk het deelnamebedrag van € 65,- over te maken op 

bankrekeningnummer NL51RABO 0354 2454 65 Rabobank t.n.v. SDC Putten onder 

vermelding van je teamnaam. Je inschrijving is definitief als het geld is over gemaakt 

op onze bankrekening. 

 

 

Inschrijven kan t/m 15 mei 2022. 

 

Handtekening: ____________________________________________________ 

  

Datum:  ____________________________________________________ 

 

Met vriendelijke groet, 

Evenementencommissie SDC Putten 

http://www.sdcputten.nl/inschrijvingloc

