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BESTE REGIOCLUBS,

Welkom bij de eerste editie van de 0172SPORT-CUP. We zijn zeer verheugd dat bijna alle ‘onze’ 
clubs deelnemen én hebben laten weten dat zij dit toernooi een mooi initiatief vinden dat goed 
past in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ook Altior had graag aanwezig geweest maar 
helaas konden zij niet op de medewerking rekenen van beker-tegenstander FC Aalsmeer.

Gelukkig hebben we in LSVV’70 een waardig vervanger gevonden om het ontstane gat in 
poule B en het schema op te vullen, waarvoor nogmaals onze dank!

Helemaal nieuw is dit toernooi natuurlijk niet, onze voorganger RTV Lokaal - onder leiding 
van Adrie van Lith - was in het verleden namelijk jarenlang de naamgever en initiatiefnemer. 
Wel is de opzet - in overleg met de clubs en zijn trainers - veranderd. Alles op één dag met 
een afsluitende feestavond. 

Je kon er bij binnenkomst eigenlijk niet omheen en het is je waarchijnlijk direct opgevallen 
maar per vandaag introduceren we ons nieuwste initiatief; de Jumbo Bas Bobeldijk Toto! 
Vanaf vandaag kun je je registreren en direct je voorspellingen doen en zo kans maken  
op mooie prijzen. Iedere speelronde wint de weekwinnaar een Jumbo-cadeaukaart t.w.v.  
€ 50,-. De uiteindelijke winnaar wordt gekroond tot koning en wint daarnaast ook nog een 
compleet verzorgde reis naar een Premier League wedstrijd. Tussendoor zijn er ook nog 
JRM-reischeques te winnen voor de maandwinnaars. Je kunt alle spelregels vinden op 
onze toto-pagina. Registreer je vandaag nog!

Ook de te winnen 0172SPORT-CUP heb je kunnen zien staan, dit is er wel eentje die 
menig club een jaar in de prijzenkast wil hebben staan. Naast de mooie trofee staat de 
eer natuurlijk ook op het spel. Een foto van de winnaars met de 0172SPORT-CUP zal 
door ons naar diverse (regionale) media worden gestuurd.
Hiernaast zal er uiteraard een uitgebreid verslag op www.0172sport.nl verschijnen. 

Als laatste willen we gastheer NSV’46 - met in het bijzonder Willen Vork en Arjan 
de Jong - alvast bedanken voor de prettige samenwerking omtrend de organisatie. 
Mede hierdoor zal het jullie aan niks ontbreken deze dag. Dit, samen met het feit dat 
de weergoden ons zoals het er naar uitziet goed zijn gezind, moet zorgen voor een 
top toernooi. 

De organisatie,

Ruud Bos, Erik Luijben & Luuk Valentijn

Voor vragen en/of opmerkingen kun je ons vinden in de bestuurskamer.



GASTHEER
Voor de editie van 2020 zal na afloop tijdens de prijsuitrei-
king een loting plaatsvinden. Alleen de namen van TAVV, 
Altior, Nicolaas Boys en Nieuwkoop verdwijnen in de balle-
tjes. De andere clubs hebben in het verleden namelijk al een 
finaledag mogen organiseren.

TOERNOOIVORM + WEDSTRIJDDUUR
Alle wedstrijden duren 30 minuten. Hierdoor zullen alle deel-
nemende ploegen minimaal 90 minuten spelen. De dienst-
doende scheidsrechter bepaald wanneer de 30 minuten zijn 
verlopen en trekt waar nodig tijd bij. De winnaars van beide 
poules zullen vervolgens in de finale tegen elkaar spelen. 
Ook de finale duurt 30 minuten. Voor de overige ploegen is 
het toernooi na de poulefase afgelopen. 

GEEN KANTWISSEL
Er zal gedurende de wedstrijden geen kantwissel plaatsvin-
den. De ploeg die de toss wint mag bepalen welke kant zij 
opspelen, de andere ploeg mag aftrappen.

KLEDING
Indien beide teams dezelfde shirtkleur hebben, dient het ‘uit-
spelende team’ te zorgen voor andere tenues.

PUNTENTELLING POULEFASE
Per overwinning ontvangt een ploeg 3 punten. Bij een gelijk-
spel ontvangen beide ploegen 1 punt. 

EINDSTAND POULEFASE
De eindstand per poule wordt bepaald aan de hand van 
het aantal behaalde punten. Indien er 1 of meerdere ploe-
gen op een gelijk aantal punten eindigen, zal het onder-
linge resultaat de doorslag geven. Indien ook dit gelijk is, zal 
het doelsaldo doorslaggevend zijn. Mocht ook dit gelijk zijn, 
zal er gekeken worden naar welke ploeg het meest aantal 
doelpunten heeft gemaakt. Als ook dit gelijk is, worden er 
na afloop van de poulefase door de gelijk geëindigde ploe-
gen 5 strafschoppen genomen om de eindrangschikking te 
bepalen.

GELIJKSPEL FINALE
Bij een gelijke eindstand in de finale zullen er direct na afloop 
van de wedstrijd 5 penalty’s worden genomen om de win-
naar te bepalen. Er volgt geen verlenging.

SELECTIE + WISSELS
Alle deelnemende verenigingen mogen zelf bepalen uit 
hoeveel spelers hun selectie bestaat. Daarnaast mag er tij-
dens de wedstrijden doorlopend gewisseld worden zonder 
beperkingen. Wel moet aan de scheidsrechter om een wissel 
gevraagd worden.

OP TIJD AANWEZIG
Indien een team zich te laat meldt voor een wedstrijd, krijgt 
men 1 punt in mindering. Indien men meer dan 5 minuten te 

laat is, zal de wedstrijden in een reglementaire 3-0 
overwinning voor de tegenpartij eindigen.

SCHEIDSRECHTER 
Elke wedstrijd staat onder leiding van een KNVB-
scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om 
de spelregels toe te passen met betrekking tot de 
wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.

ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER
De deelnemende ploegen dienen zelf zorg 
te dragen voor een assistent-scheidsrechter. 
Tijdens de finale wordt de scheidrechter bijge-
staan door twee assistenten uit het scheids-
rechterskorps van het toernooi.

SPELREGELS + KAARTEN
- De normale spelregels van de KNVB zullen 

gehanteerde worden. 
- Bij een gele kaart dient een speler voor  

5 minuten het veld te verlaten. 
- Bij een rode kaart dient de speler voor de 

rest van de wedstrijd het veld te verlaten.  
De organisatie zal daarna op basis van de 
lezing van de scheidsrechter een beslis-
sing nemen of de betreffende speler voor 
een volgende wedstrijd of de rest van het  
toernooi wordt uitgesloten.

MELDEN + LUNCH
Elke deelnemende ploeg dient zich 
minimaal een half uur voor aanvang van 
zijn eerste wedstrijd te melden in de 
bestuurskamer van NSV’46. Elke ploeg 
krijgt dan ook een bon om een lunch op 
te halen na zijn tweede poulewedstrijd. 
Er is na de tweede poulewedstrijd extra 
pauze ingepland voor deze lunch.

ALCOHOL
Tijdens het toernooi wordt er aan de 
deelnemende verenigingen geen 
alcohol geschonken. Tot 12:00 uur 
geldt dit ook voor supporters. 

EHBO
Er is deze dag een EHBO’er in 
de persoon van Colinda Leliveld 
aanwezig. 

PRIJSUITREIKING
De prijsuitreiking zal ca. een half 
uur na afloop van de finale worden 
gehouden. Alle deelnemende 
ploegen worden geacht hierbij 
aanwezig te zijn. 

WEDSTRIJDREGLEMENTEN EN AANVULLENDE INFORMATIE



TIJD WEDSTRIJD VELD POULE ARBITER

10:30 - 11:00 uur Aarlanderveen – TAVV 1 A Heemskerk

10:30 - 11:00 uur Sportief – Nieuwkoop 2 A Augustin

11:05 - 11:35 uur Zevenhoven – LSVV’70 1 B Rietveld

11:05 - 11:35 uur Nicolaas Boys – NSV’46 2 B Hendriks

11:40 - 12:10 uur Aarlanderveen – Nieuwkoop 1 A Augustin

11:40 - 12:10 uur TAVV – Sportief 2 A Heemskerk

12:15 - 12:45 uur Zevenhoven – NSV’46 1 B Hendriks

12:15 - 12:45 uur LSVV’70 – Nicolaas Boys 2 B Rietveld

12:10 - 13:00 uur Lunch Poule A

12:45 - 13:30 uur Lunch Poule B

13:00 - 13:30 uur TAVV – Nieuwkoop 1 A Heemskerk

13:00 - 13:30 uur Aarlanderveen – Sportief 2 A Augustin

13:35 - 14:05 uur LSVV’70 – NSV’46 1 B Rietveld

13:35 - 14:05 uur Zevenhoven – Nicolaas Boys 2 B Hendriks

14:45 - 15:15 uur Winnaar Poule A – Winnaar Poule B 1 Finale Heemskerk

± 15:30 uur Prijsuitreiking 0172SPORT-CUP &

Intersport Twinsport Topscorers Trofee

1

± 15:45 uur Start ‘Derde Helft’

SPEELSCHEMA 0172SPORT-CUP 2019


