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Reglement Zeeland Assurantiën Toernooi 2018

Art. 1.  De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van de 
reglementen van de K.N.V.B.

Art. 2.  Ploegen mogen doorlopend wisselen.

Art. 3.  De eerst genoemde ploeg neemt de aftrap.

Art. 4.  De wedstrijden duren 1 x 30 minuten.

Art. 5.   Voor het vaststellen van de eindstand in de poulewedstrijden, 
beslist bij een gelijk aantal punten, het doelsaldo. Mocht dit ook 
gelijk zijn dan beslist het onderlinge resultaat.

Art. 6. 	 	In	de	finalewedstrijden	wordt,	bij	een	gelijke	stand,	de	beslissing	
door middel van strafschoppen gemaakt. Er worden 3 
strafschoppen genomen door 3 verschillende spelers. Daarna om 
en om. De eerst genoemde ploeg begint.

Art. 7.   De elftallen worden verzocht om tenminste 5 minuten voor 
aanvang van de te spelen wedstrijd gereed te staan, zodat het 
programma niet uitloopt. 

Art. 8.   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
wedstrijdsecretariaat

Art. 9.		 	De	verenigingen	dienen	zich	bij	aankomst	te	melden	bij het	
wedstrijdsecretariaat.

Art.10.   De scheidsrechters kunnen spelers die grove overtredingen of op- 
en aanmerkingen hebben een gele kaart tonen. De 2e gele kaart 
binnen een wedstrijd valt onder de regel van een rode kaart. Bij 
een directe rode kaart, getoond aan de speler, is verder spelen op 
het toernooi niet mogelijk.

Art.11.   Bij gelijke clubkleuren zorgt de eerstgenoemde vereniging voor 
een ander tenue.



Beste voetballiefhebber(s).

Traditioneel starten wij het nieuwe 
seizoen met een weekend waarin 
activiteiten op staan voor al onze senioren 
en een deel van onze jeugd. Middelpunt 
van deze activiteiten is ons eigen Zeeland 
Assurantiën toernooi. Welke al weer jaren 
door ons voor 1ste teams wordt gehouden. 

Dit jaar is de organisatie er wederom in geslaagd om een aan elkaar 
gewaagd deelnemersveld samen te stellen. Anders dan in andere jaren 
starten we dit jaar, mede op verzoek van de teams, al in het begin van de 
middag.   
 
Wij zijn Zeeland Assurantiën dankbaar dat zij zich ook deze editie 
hebben willen verbinden aan dit mooie toernooi, maar ook dank aan alle 
vrijwilligers die er wederom voor zullen zorgen dat het allemaal soepel 
gaat lopen. Teams en supporters enorm dank voor jullie komst en een 
sportief en bovenal plezierig toernooi toegewenst.

Marco Utermark
Voorzitter Luctor Heinkenszand

Zeeland Assurantiën
Als u kiest voor zekerheid



Meer dan voetbal!

Zeeland Assurantiën
toernooi 2018

Deelnemende teams 

Poule A
Luctor heinkenszand

vv Krabbendijke

vv arendskerke

fc dauwendaele

Poule b
vv Wolfaartsdijk

vv nieuwland

sv hoedekenskerke

vv wemeldinge



Tijd Thuis Gasten Veld Uitslag

13:45 Luctor Heinkenszand FC Dauwendaele A -

13:45 vv Krabbendijke vv Arendskerke B -

14:20 vv Wolfaartsdijk vv Nieuwland A -

14:20 sv Hoedekenskerke vv Wemeldinge B

14:55 vv Krabbendijke FC Dauwendaele A

14:55 Luctor Heinkenszand vv Arendskerke B

15:30 vv Nieuwland vv Wemeldinge A

15:30 vv Wolfaartsdijk sv Hoedekenskerke B

16:05 Luctor Heinkenszand vv Krabbendijke A

16:05 vv Arendskerke FC Dauwendaele B

16:40 vv Wolfaartsdijk vv Wemeldinge A

16:40 sv Hoedekenskerke vv Nieuwland B

wedstrijden

Zeeland Assurantiën
Als u kiest voor zekerheid

Scheidsrechters
Jos Simonse

Julian Simonse

Roel Kenson

Guus Johann



Plaats Team

1

2

3

4

5

6
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Tijd Thuis Gasten Veld Uitslag

17:15 Nummer 4 Poule A Nummer 4 Poule B B -

17:15 Nummer 3 Poule A Nummer 3 Poule B A -

17:50 Nummer 2 Poule A Nummer 2 Poule B B -

17:50 Nummer 1 Poule A Nummer 1 Poule B A

Finalewedstrijden

Einduitslag

Zeeland Assurantiën, Als u kiest voor zekerheid 
Meer informatie op: www.zeelandassurantien.nl
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