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Beste sportvrienden, 

door de corona perikelen, waardoor het tweede seizoen van de 

023 competitie niet gespeeld kon worden, staan we weer klaar 

om er weer fris tegenaan te gaan.  Een aantal ploegen hebben 

aangegeven dat zij niet meer willen/kunnen deelnemen. Ik wil 

SCZ, RKTVC, DFS, HRC’14 BZC’14 en Aquila bedanken voor 

hun inzet. Misschien volgend seizoen weer! Voor dit seizoen 

hebben er ook een aantal nieuwe verenigingen zich vrij snel 

aangemeld. We verwelkomen Vriendenschaar en GRC’14. Met 

deze ploegen erbij kunnen we 2 poules maken van 6 ploegen. In 

deze competitie uitgave kan je de volgende onderdelen vinden: 

 Voorwoord 

 contactpersonen 

 Poule indeling 

 Wedstrijdschema poule A & B 

 Competitiereglement 

 Beschikbare KNVB-scheidsrechters 

 Standenlijst (om zelf bij te houden) 

Laten we er met alle verenigingen een mooie competitie van 

maken, en dat we met z’n alle ervoor zorgen dat de sportiviteit 

hoog in het vaandel staat. Winnen is belangrijk, maar niet het 

belangrijkste! Het laten proeven van jeugdspelers aan het 

seniorenvoetbal is het doel van deze competitie. 

 
 

Met vriendelijke groeten, Addy IJzerman 

 

 

 

 



CONTACTGEGEVENS VERENIGNGEN: 

 

WNC 

Wim Zwamborn (0630793688) zwamborn@hetnet.nl 

Geel/Zwart (natuurgras) 

HAAFTEN 

Gerrit van Willigen (0622440224) gerchris@upcmail.nl 

Rood/Groen (natuurgras) 

MVV’58 

Leen van Eck (0653158892) eck1960@kpnmail.nl 

Blauw/Zwart (kunstgras) 

FOCUS’07 

Gijs Baars (0621847951) gwbaars@gmail.com 

Zwart (kunstgras) 

RHELICO 

Leo van Rijnsbergen (0653243884) lvr@rvvrhelico.nl 

Oranje/Blauw (kunstgras) 

GRC’14 

Steven Lobregts (0611467233) stevenlobregts67@gmail.com 

Blauw/Zwart (kunstgras) 

NIVO SPARTA 

Niels Blom (0611385281) nblom@mbafbouw.nl 

Rood/Wit/Zwart (kunstgras) 

HEROVINA 

Bjorn van Weelden (0655798667) van weeldenbjorn@gmail.com 

Rood/Wit (natuurgras) 
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VRIENDENSCHAAR 

Berry Waroux (0623790633) berrywaroux@gmail.com 

Blauw/Zwart (kunstgras) 

HEUKELUM 

René Boer (0655926788) rene@talmaweg.nl 

Wit/Rood (natuurgras) 

BEESD 

Igor Bassa (0629151309) i.bassa@gmail.com 

Rood/Zwart (kunstgras) 

TRICHT 

Marcel Stam (0610533231) marcel.elmastam@planet.nl 

Groen-Wit/Zwart (kunstgras) 
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POULE INDELING: 

 

POULE A: 

1. RHELICO 023 Rumpt 

2. WNC 023 Waardenburg 

3. FOCUS’07 023 Culemborg 

4. BEESD 023 Beesd 

5. VRIENDENSCHAAR 023 Culemborg 

6. MVV’58 023 Meteren 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

POULE B: 

1. GRC’14 023 Giessen 

2. NIVO SPARTA 023 Zaltbommel 

3. HEROVINA 023 Herwijnen 

4. HAAFTEN 023 Haaften 

5. HEUKELUM 023 Heukelum 

6. TRICHT 023 Tricht 

 

 

 

 

 

 



WEDSTRIJDPROGRAMMA POULE A: 

DINSDAG 19 OKTOBER 2021:    UITSLAG: 

(20:00) MVV’58 023 – VRIENDENSCHAAR 023  - 

(20:00) BEESD 023 – WNC 023     - 

(20:00) RHELICO 023 – FOCUS’07 023   - 

 

DINSDAG 23 NOVEMBER 2021: 

(20:45) VRIENDENSCHAAR 023 – RHELICO 023  - 

(20:00) FOCUS’07 023 – BEESD 023    - 

(20:00) WNC 023 – MVV’58 023     - 

 

DINSDAG 14 DECEMBER 2021: 

(20:00) WNC 023 – VRIENDENSCHAAR 023  - 

(20:00) MVV’58 023 – FOCUS’07 023    - 

(20:00) BEESD 023 – RHELICO 023    - 

 

DINSDAG 8 MAART 2022: 

(20:45) VRIENDENSCHAAR 023 – FOCUS’07 023  - 

(20:00) WNC 023 – RHELICO 023    - 

(20:00) MVV’58 023 – BEESD 023    - 

 

DINSDAG 26 APRIL 2022: 

(20:00) BEESD 023 – VRIENDENSCHAAR 023  - 

(20:00) RHELICO 023 – MVV’58 023    - 

(20:00) FOCUS’07 023 – WNC 023    - 

 

 

 

 

 

 

 



WEDSTRIJDPROGRAMMA POULE B: 

DINSDAG 19 OKTOBER 2021:    UITSLAG: 

(19:45) GRC’14 023 – TRICHT 023    - 

(20:00) NIVO SPARTA 023 – HAAFTEN 023   - 

(20:00) HEROVINA 023 – HEUKELUM 023   - 

 

MAANDAG 22 NOVEMBER 2021: 

(20:00) TRICHT 023 – HEUKELUM 023   - 

DINSDAG 23 NOVEMBER 2021: 

(20:00) HAAFTEN 023 – HEROVINA 023   - 

(19:45) GRC’14 023 – NIVO SPARTA 023   - 

 

DINSDAG 14 DECEMBER 2021: 

(20:00) NIVO SPARTA 023 – TRICHT 023   - 

(20:00) HEROVINA 023 – GRC’14 023    - 

(20:00) HEUKELUM 023 – HAAFTEN 023   - 

 

MAANDAG 7 MAART 2022: 

(20:00) TRICHT 023 – HAAFTEN 023    - 

DINSDAG 8 MAART 2022: 

(19:45) GRC’14 023 – HEUKELUM 023   - 

(20:00) NIVO SPARTA 023 – HEROVINA 023  - 

 

DINSDAG 26 APRIL 2022: 

(20:00) HEROVINA 023 – TRICHT 023   - 

(20:00) HEUKELUM 023 – NIVO SPARTA 023  - 

(20:00) HAAFTEN 023 – GRC’14 023    - 

 

 

 

 

 



PLAATSINGSWEDSTRIJDEN: 

 

MAANDAG 16 / DINSDAG 17 MEI 2022:    UITSLAG: 

NR.1 POULE A – NR.2 POULE B   (1)   - 

……………………. - …………………… 

NR.1 POULE B – NR.2 POULE A   (2)   - 

……………………. - ……………………  

NR.3 POULE A – NR.4 POULE B   (3)   - 

……………………. - ……………………  

NR.3 POULE B – NR.4 POULE A   (4)   - 

……………………. - …………………… 

NR.5 POULE A – NR.6 POULE B   (5)   - 

……………………. - …………………… 

NR.5 POULE B – NR.6 POULE A   (6)   - 

…………………… - ……………………. 

 

FINALEDAG BIJ MVV’58: 

ZATERDAG 18 JUNI 2022:      UITSLAG: 

(11:00) WINNAAR 5 – WINNAAR 6  (9/10 PLAATS)  - 

…………………….. - …………………. 

(11:00) VERLIEZER 5 – VERLIEZER 6 (11/12 PLAATS)  - 

…………………….. - …………………. 

(13:00) WINNAAR 3 – WINNAAR 4  (5/6 PLAATS)  - 

…………………….. - ………………… 

(13:00) VERLIEZER 3 – VERLIEZER 4 (7/8 PLAATS)  - 

…………………….. - ………………... 

(15:00) WINNAAR 1 – WINNAAR 2  (1/2 PLAATS)  - 

…………………….. - ………………... 

(15:00) VERLIEZER 1 – VERLIEZER 2 (3/4 PLAATS)  - 

…………………….. - ………………… 

 

 

 



 

 

STANDENLIJST POULE A+B:   

         

POULE A:        

   1 2 3 4 5 TOT. 

WNC 023              

MVV'58 023              

BEESD 023              

RHELICO 023              

FOCUS'07 023              

VRIENDENSCHAAR 

023             

         

POULE B:        

   1 2 3 4 5 TOT. 

GRC'14 023              

NIVO SPARTA 023             

HEROVINA 023             

HEUKELUM 023             

HAAFTEN 023              

TRICHT 023              

 

 

 

EINDSTANDEN: 
 

POULE A:     POULE B: 

 

(1) ……………………………  (1) ………………………….. 

(2) ……………………………  (2) ………………………….. 

(3) ……………………………  (3) ………………………….. 

(4) ……………………………  (4) ………………………….. 

(5) ……………………………  (5) ………………………….. 

(6) ……………………………  (6) ………………………….. 

 

 

 

 

 

 



Inschrijfgeld: 
 

• Het inschrijfgeld voor het toernooi is bepaald op € 100,- per 

deelnemende vereniging. 

Dit bedrag graag voor 11 oktober 2021 overmaken op rek.nr. 

NL20 ABNA 0473 9360 89 t.n.v. A.H. IJzerman. Verenigingen 

die  het bedrag niet hebben voldaan, ontvangen nog een 

herinnering van de toernooiorganisatie om het inschrijfgeld 

alsnog te voldoen. 

Met het geld van de inschrijvingen worden de volgende dingen 

betaald: de onkosten van de scheidsrechter trio’s bij de 

kruisfinales, troostfinale en de finale (12 x € 30,-), de sportprijzen 

en de wedstrijdballen. Ook zal er op de finaledag bij de MVV’58, 

18 juni 2022, iets zijn voor de contactpersonen om het seizoen op 

een gezellige manier af te sluiten.  

 

REGLEMENT: 

 
Aan deze competitie kunnen alleen spelers deelnemen die geboren zijn op of na 

1-1-1999. In verband met het grote verschil tussen de senioren en de junioren, 

mogen alleen spelers meedoen die op of na 1-1-2007 geboren zijn. 

In de spelersselectie, die op het wedstrijdformulier vermeld worden, moeten 

minimaal 5 jeugdspelers zitten. Dat zijn spelers die tussen 1-1-2003 en 1-1-

2007 geboren zijn. 

Voor met name de kleinere verenigingen kan dit mogelijk een probleem 

opleveren. Na overleg met de wedstrijdleiding kan er dispensatie verleend 

worden. 

Het is niet toegestaan om oudere spelers op te stellen. Bij overtreding hiervan 

worden er 3 punten in mindering gebracht in de poulestand. Gebeurt dit bij 

een plaatsingswedstrijd, dan wordt die wedstrijd als verloren beschouwd. De 

wedstrijdleiding zal steekproefsgewijs controleren. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



POULE WEDSTRIJDEN: 
 

Er wordt in 2 poules van 6 gespeeld. 

De wedstrijden duren 2 x 45 minuten. 

Per wedstrijd mogen 5 spelers worden gewisseld. Gewisselde spelers mogen 

opnieuw worden ingezet. Bij onderling overleg, en met toestemming van de 

scheidsrechter, mogen er meerdere spelers gewisseld worden. 

Wanneer beide teams met op elkaar lijkende tenues willen spelen, dan wordt 

de thuisspelende vereniging geacht reserveshirts te dragen. 

 

Na iedere wedstrijd worden 2 x 5 strafschoppen genomen. Deze gaan meetellen 

als ploegen in de poule gelijk eindigen. Is het dan nog gelijk, dan gelden de 

volgende regels: We kijken eerst na het doelsaldo, daarna het onderlinge 

resultaat en als laatste het aantal voor gescoorde doelpunten. Is het dan nog 

gelijk, dan zal de wedstrijdleiding d.m.v. een loting de winnaar aanwijzen. 

 
 
(Kruis)finale wedstrijden: 

 

• Indien een kruisfinale gelijk eindigt, zullen de shootouts na de 

wedstrijd de winnaar aanwijzen. Is er na de eerste serie van 

vijf geen beslissing gevallen, dan wordt er om en om geschoten 

tot een winnaar bekend is. 

• Indien de finalewedstrijd gelijk eindigt, zal er 1x 15 minuten 

worden verlengd. Is het dan nog gelijk dan zullen er na de 

wedstrijd vijf shootouts genomen worden om de winnaar aan 

te wijzen. Is er na de eerste serie van vijf geen beslissing 

gevallen dan wordt er om en om een shootouts genomen tot de 

winnaar bekend is. 

• Spelregels bij shootouts: Bal dient vanaf de middenstip in 

voorwaartse richting gespeeld te worden. Men mag links en 

rechts uitwijken om de keeper te passeren. Beurt is voorbij als: 

de keeper de bal stopt, het langer dan 10 seconden duurt, er 

tegen paal of lat geschoten wordt ( en de bal terugkomt ). 

Beurt is ook voorbij wanneer speler de bal achterwaarts 

speelt.( Bijvoorbeeld de bal onder de voet naar achteren halen). 

• Bij een overtreding van de keeper, wordt  hij bestraft met een 

geldig doelpunt. 

 



 

Gele en rode kaarten: 
 
De wedstrijden worden volgens de spelregels van de KNVB 

gespeeld. Er wordt strikt gefloten, dit betekent dat in de praktijk 

sneller voor verbaal en fysiek geweld wordt gefloten dan 

meestentijds bij de officiële zaterdag- en 

zondagcompetitiewedstrijden. Waarvan akte! 

Voor de strafhantering geldt het volgende: 
 

1. Gele kaart ( geen tijdstraf ) 
2. 2x een gele kaart ( veldverwijdering ) 
3. Directe rode kaart ( veldverwijdering, en geschorst voor de eerst 

komende wedstrijd ) 

Als een speler echt over de scheef gaat dan kan, na overleg van de 
scheidsrechter met de competitie leiding, besloten worden om 
meerdere wedstrijden schorsing op te leggen. Ook is het mogelijk 
om die persoon helemaal uit te sluiten voor verdere deelname. 
   

   

   

   

   

Na een gegeven gele kaart blijven protesteren door een speler, 

dan direct rood. (dit geldt voor dezelfde speler in één wedstrijd). 

Scheidsrechters rapporteren via wedstrijdformulier wat de 

reden/aanleiding was voor direct rood.  

 

Puntentelling: 
 

• Overwinning = 3 punten voor de winnaar 

• Gelijkspel = 1 punt voor elk team 

• Nederlaag = 0 punten voor de verliezer 

• Bij een gelijk puntenaantal in de eindstand van de poule 

worden de volgende criteria gehanteerd: 

 

 



• 1. Strafschoppen na de wedstrijden. 

• 2. Doelsaldo 

• 3. Onderling resultaat 

4. Het aantal voor gescoorde doelpunten 

Is het dan nog gelijk, dan zal het lot beslissen. Hier tegen is 

geen beroep mogelijk. 

 

 

 
Wedstrijdformulieren 

 

• Er worden speciale onder 23 jaar competitie 
wedstrijdformulieren gebruikt, die zal ik naar de 
contactpersonen mailen. Op de formulieren worden de 
gebruikelijke gegevens door de verenigingen ingevuld, zoals de 
betreffende wedstrijd, de speeldatum, de (voor)namen en 
lidnummers van de spelers, de scheidsrechter en de assistent 
scheidsrechters. Verder door de scheidsrechter in te vullen: 

o De eindstand. 

o Aantal gescoorde strafschoppen na de wedstrijd. 

o De punten voor de fairplay bokaal (een cijfer tussen 4 en 9 ) 

• De uitsluitingen ( dus bij 2x geel en direct rood ) worden door 
de scheidsrechter genoteerd. Hij geeft dan ook de code van de 
overtreding aan. 

• Het wedstrijdformulier wordt na de wedstrijd direct door de 
thuisspelende vereniging digitaal verzonden naar Addy 
IJzerman ( theref@online.nl ) 
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Hoe te handelen bij een afgelasting: 

 

• Eerst contactpersoon tegenstander verwittigen + aansluitend 

i.o.m. tegenstander nieuwe datum wedstrijd 

vaststellen. 

• Vervolgens de scheidsrechter van dienst infomeren. 

• Dan pas Addy (wedstrijdleiding) informeren. 

• Bij te laat melden van afgelasting aan de scheidsrechter, zijn 

de onkosten voor de thuisspelende vereniging. 

• Bij afgelasting moet de wedstrijd voor de volgende ronde 

gespeeld worden, dit in overleg met beide 

verenigingen en de wedstrijdleiding. 

• Als een wedstrijd na afgelasting niet voor de volgende ronde 

wordt gespeeld, wordt de wedstrijd omgezet in een 

uitwedstrijd. Mocht men dan nog niet spelen beslist de 

wedstrijdleiding. 

 

 
Procedure afmelden wedstrijd: 

 

• Mocht een team niet in de gelegenheid zijn de wedstrijd te 

spelen volgens gepland schema, of op een, in onderling overleg 

overeengekomen ander wedstrijdmoment, dan dient dit team 

dit ten laatste de woensdagavond voorafgaand aan  de te 

spelen wedstrijd kenbaar te maken aan de tegenstander, 

scheidsrechter en wedstrijdleiding. 

• Het niet opkomen dagen voor een poulewedstrijd heeft tot 

gevolg dat er de andere ploeg met 3-0 wint. Er is geen ruimte 

om die wedstrijd nog in te halen. 

• Het niet opkomen dagen voor een kruisfinalewedstrijd is: de 

wedstrijd met 3 - 0 verloren. 

• Het niet opkomen dagen voor een finalewedstrijd heeft tot 

gevolg dat de finalewedstrijd als verloren moet worden 

beschouwd. In dat geval maakt men ook geen aanspraak meer 

op de Fair Play Trofee. Tevens wordt de betreffende vereniging 

voor 1 jaar uitgesloten van deelname aan het toernooi. 

 



 

• De uitspraken van de competitieleiding zijn bindend,        
worden niet herroepen en er kan niet over worden 
gecorrespondeerd. 

• Indien er zich onenigheden of voorvallen voordoen tijdens de 
competitie, welke niet in de reglementen staan vermeld, neemt 
de wedstrijdleider hierover een beslissing. Die beslissing is 
rechtsgeldig en niet herroepbaar. 

• De scheidsrechter is te allen tijde persoonlijk gerechtigd om bij 

een directe rode kaart vanwege bedreigingen de KNVB in te 

lichten. Overleg met de toernooiorganisatie is daarbij een 

vereiste. 

 

 

Prijsuitreiking: 
 

• De deelnemers van de onder 23 jaar competitie kunnen de 

volgende prijzen winnen: 

o 1e prijs: 4 wedstrijdballen + beker + wisselbokaal 

o 2e prijs: 2 wedstrijdballen + beker 

o 3e prijs: 2 wedstrijdballen = beker 

o 4e prijs: 1 wedstrijdbal = beker 

• Daarnaast kent de onder 23 jaar competitie een Fair Play 

Trofee. De winnaar krijgt 2 wedstrijdballen + beker. 

• De prijzen worden uitgereikt na de wedstrijden om de 1e t/m 

4e plaats op de finaledag bij MVV’58 op 18 juni 2022. 

• De winnaar van de Fair Play Trofee wordt uitgenodigd op de 

finaledag om de prijs in ontvangst te komen nemen. Verschijnt 

deze vereniging niet bij de prijsuitreiking op de finaledag, 

wordt deze vereniging het daar op volgende jaar uitgesloten 

van deelname aan de Fair Play Trofee. 

• De wisselbokaal blijft te allen tijde eigendom van de 

toernooiorganisatie. 



 

Scheidsrechters: 
 

De thuisspelende vereniging zorgt op tijd voor een KNVB 

scheidsrechter. De desbetreffende scheidsrechter wordt dan aan 

de wedstrijdleiding doorgegeven. Het is niet de bedoeling dat 

clubscheidsrechters worden aangesteld ( alleen bij 

noodgevallen. Als bijvoorbeeld de scheidsrechter op de dag zelf 

zich afmeld. ).  kosten voor de scheidsrechter worden betaald 

door de thuisclub. De onkosten bedragen € 30,- per gefloten 

wedstrijd. Voor de kruisfinales, en de beide finales, worden 

scheidsrechters door de wedstrijdleiding aangesteld. De kosten 

worden betaald uit de pot met inschrijfgeld. Te zijner tijd 

ontvangen jullie een lijst met scheidsrechters.  De 

scheidsrechters die daarop staan hebben aangegeven dat ze, als 

ze gevraagd worden, een wedstrijd willen fluiten. Je mag 

natuurlijk ook zelf een KNVB scheidsrechter vragen. 
 

 

 

 

Timo van der Velden (Vlijmen) 

0642601151 (timosjl@gmail.com)  

Jordi Orsouw (Oss) 

0639060824 (jordi.orsouw1@gmail.com) 
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Jerry Molenaar (Ophemert) 

0640208141 (jerry.molenaar@hotmail.com)  

Nico Hardenbol (Lexmond) 

0347342197 (nico@hardenbol.nl) 

Owen Struijk (Brakel) 

0615482834 (owenstruijk2003@gmail.com) 

Addy Ijzerman (Meteren) 

0615596698 (theref@online.nl) 

Dave Steenis (Geldermalsen) 

0642593430 (davesteenis1611@gmail.com) 

Koos den Braber (Zijderveld) 

0620373882 (wedstrijdsecretaris@everstein.nl)  

John van Ooijen (Meerkerk) 

0652351603 (john.ooijen@gmail.com) 

Maarten Streef (Gouda) 

0623886862 (m.b.streef@gmail.com) 
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RUIMTE VOOR NOTITIES: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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