
SD SPORTSWEAR Beloften competitie Midden Nederland 2021/2022 

• Toernooiorganisatie en algemene afspraken  

• Omvang selecties  

• Eindstand in de poule  

• Poulewedstrijden 

• Halve Finale  

• Finale  

• Speeldata  

• (Tucht-)reglement  

• Inschrijf-/organisatiekosten 

• Toernooisponsors 

 

Toernooiorganisatie en algemene afspraken 

De opzet van deze competitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle 
deelnemende clubs zijn akkoord gegaan met de inhoud van dit Reglement. De 
organisatie/uitvoering ligt bij Loek Budding. 

Aan de competitie wordt door 12 clubs deelgenomen. Er wordt gespeeld in 3 
poules met 4 teams: 

Poule 1 Poule 2 Poule 3 

Bennekom 
De Bataven 
SDVB 
RKHVV 

DVS’33 
Huizen 
VVOG 
De Zuidvogels 

De Merino’s 
Elinkwijk 
Hercules 
GVVV 

 

De thuisspelende club zorgt altijd voor een keurige ontvangst van het arbitraal 
trio (niet clubgebonden) en voor de tegenstander een kopje koffie voor en een 
drankje na de wedstrijd. Iedere club wijst intern minimaal 1 persoon aan, die 
hier verantwoordelijk voor is. 



De thuisspelende club is ook verantwoordelijk voor het soepele verloop van de 
wedstrijd en de hiervoor genoemde persoon fungeert dan ook als 
aanspreekpunt voor het arbitraal trio. 

De thuisspelende club is verantwoordelijk voor de aanstelling van een neutraal, 
niet clubgebonden arbitraal trio. Dit trio wordt aangesteld door de regionale of 
lokale scheidsrechtervereniging. Hiervoor wordt door alle deelnemende clubs 
voor aanvang van de Beloften competitie contact opgenomen met deze 
scheidsrechtervereniging om hierover afspraken te maken. Indien aan het 
neutrale arbitrale trio een vergoeding  verschuldigd is, zal deze door de 
thuisspelende club worden voldaan. 

De thuisspelende club zorgt ervoor dat de betreffende regionale of lokale 
scheidsrechtersvereniging op de hoogte is van de spelregels en het 
wedstrijdschema, die wij met elkaar hebben vastgesteld. Zie bijlage. 

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond om 20.00 uur, tenzij tijdens 
de competitie in onderling overleg tussen beide clubs een ander tijdstip en/of 
een andere speeldag in dezelfde week wordt overeengekomen. De 
thuisspelende club dient wel tijdig de scheidsrechtersvereniging en het 
aangestelde trio hierover te informeren. De wedstrijden worden op het 
hoofdveld gespeeld. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.  
Een goede veldverlichting is absoluut noodzakelijk. 

Bij afgelasting moet de wedstrijd ingehaald worden vóór de volgende geplande 
wedstrijd. De thuisspelende club is verplicht bij afgelasting de uitspelende club, 
de scheidsrechtersvereniging, het aangestelde trio en Loek Budding tijdig te 
informeren. Op het tijdstip van afgelasting wordt gelijk een nieuwe speeldatum 
overeengekomen en doorgegeven aan Loek Budding. 

Elke club probeert de wedstrijd altijd door te laten gaan. Te weinig spelers is 
geen reden. Spelers kunnen worden geselecteerd uit de A-selectie, B- selectie, 
JO19 en JO17. Dus dat moet altijd lukken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt 
bij beide clubs. 

De wedstrijdduur bedraagt 2 x 45 minuten met een maximale pauze van 15 
minuten. 

De thuisspelende club speelt in zijn gebruikelijke eigen wedstrijdkleding. De 
uitspelende club past de kleur van het wedstrijdtenue aan. De uitspelende club 
dient zelf te verifiëren in welke kleur de thuisploeg speelt. 

 



Omvang selecties 

Wedstrijdselecties bestaan uit maximaal 16 spelers. De spelers moeten op 1-7-
2021 jonger zijn dan 23 jaar. Er mogen 2 dispensatiespelers mee doen, die op 
1-7-2021 nog geen 26 jaar zijn. Deze 2 spelers zijn inclusief doelman.  

 

Eindstand in de poule:  

Voor de eindstand in de poule is bepalend: 

1.       Aantal punten; indien gelijk dan 

2.       Doelsaldo; indien nog gelijk dan 

3.       Doelpunten voor; indien nog gelijk dan 

4.       Onderling resultaat 

 

Poulewedstrijden 

Iedere poule heeft vier teams, die een complete competitie afwerken. 

In totaal per club dus altijd minimaal 6 wedstrijden. 

Voor de halve finales en de finale geldt, dat er direct na de reguliere speeltijd 
strafschoppen worden genomen om de winnaar vast te stellen. 

Halve finales 

Wedstrijd 1: Winnaar poule 1           - Winnaar poule 2 

Wedstrijd 2: Winnaar poule 3           - Beste nr. 2 van alle poules  

Als de beste nummer 2 van alle poules uit poule 3 komt, dan spelen zij de halve 
finale niet tegen de winnaar van poule 3, maar tegen de winnaar van poule 2. 

De winnaar van poule 3 speelt dan tegen de winnaar van poule 1. 

Als de 2 halve finales bekend zijn, zal door loting worden bepaald, wie de halve 
finale thuis speelt. 

Finale 

Winnaar wedstrijd 1 – Winnaar wedstrijd 2 



Als de finale bekend is, zal door loting worden bepaald, wie de finale thuis 
speelt. 

Organisatie van de wedstrijd geschiedt door de thuisspelende vereniging 

 

Speeldata: 

1.    26 oktober 2021 

2.    23 november 2021 

3.   14 december 2021 

Winterstop 

4.   18 januari 2022 

5.   1 maart 2022 

6.   29 maart 2022 

 

Halve finales: 19 april 2022 

Finale:   17 mei 2022   

Bij (inhaal) competitie- of bekerverplichtingen kunnen data worden aangepast, 
met dien verstande dat beslist getracht moet worden de in te halen wedstrijd 
te spelen vóór de volgende wedstrijd. 

(Tucht-)reglement 

De wedstrijden worden gespeeld conform de gebruikelijke KNVB spelregels. Er 
hoeft  voor de wedstrijd geen wedstrijdformulier ingevuld te worden. 
Spelerspascontrole is ook niet nodig. Na afloop van de wedstrijd worden de 
uitslagen zowel door de thuis- als de uitspelende club naar Loek Budding 
gemaild ter verwerking in de ranglijst, die een ieder z.s.m. na deze gespeelde 
wedstrijden zal ontvangen. 
Schorsing voor 1 wedstrijd gebeurt, wanneer een speler tijdens de competitie 
en de halve finale 3 gele kaarten heeft ontvangen.  Na de 5e gele kaart volgt 
opnieuw een schorsing van 1 wedstrijd. Vervolgens na elke gele kaart 1 
wedstrijd schorsing. Veldverwijdering na 2 gele kaarten in 1 wedstrijd betekent 
automatisch schorsing voor eerstvolgende wedstrijd. Deze 2 gele kaarten tellen 
niet mee voor de regel m.b.t. 3 gele kaarten. 



De verantwoordelijkheid voor de naleving van de schorsing ligt bij de betrokken 
club.      

Een veldverwijdering (rode kaart) betekent tevens automatisch een schorsing 
voor de eerstvolgende wedstrijd. Na 10 minuten mag een vervanger in het veld 
komen. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de schorsing ligt bij de 
betrokken club. 

Er mogen 5 spelers per wedstrijd worden gewisseld door 5 verschillende 
spelers. Max. selectie 16 spelers. 

Van deze 5 gewisselde spelers mogen er 2 opnieuw invallen.  
Een overwinning levert 3 punten op. Een gelijkspel 1 punt.  
 
Inschrijf-/organisatiekosten 
De deelnemende clubs betalen voor 15 oktober 2021 een bedrag van 50,- voor 
de “werkzaamheden” door mij rondom de Beloftencompetitie 2021-
2022.(eigenlijk 2020-2021) NL58RABO0395137144 t.n.v. L. Budding. 
Het totaal van deze bedragen (dus 12 clubs x 50,- = 600,-) zal vervolgens als 
donatie worden overgemaakt aan een goed doel. W.s. aan Support Casper, 
evenals de vorige keer of aan een ander goed doel of doelen. 
 
Toernooisponsors 
SD SPORTSWEAR is sponsor van het toernooi. De winnaar van de finale 
ontvangt een cheque t.w.v. 1.000,- voor de aanschaf van voetbalmaterialen 
naar keuze. De verliezer van de finale ontvangt een cheque t.w.v. 500,- voor de 
aanschaf van voetbalmaterialen naar keuze. 
 
FC Utrecht stelt een prijs ter beschikking aan de winnaar van de finale. 
Spelersgroep + staf worden uitgenodigd voor het bijwonen van een 
thuiswedstrijd van FC Utrecht in het seizoen 2022-2023 met een rondleiding 
door het stadion en met een hapje/drankje. 
 
Beide sponsors natuurlijk heel hartelijk dank. 

 
Aangezien de Beloften competitie met elkaar is opgezet en de doelstellingen 
voor ons allemaal gelijk zijn mogen wij van elkaar verwachten dat alle 
afspraken vanuit dit reglement door iedereen worden nagekomen. 

Loek Budding 

 


