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Reglement  
         
Regio 013-CUP 
Het voetbaltoernooi om de Regio 013-CUP wordt georganiseerd door 013voetbal.nl en staat onder 
leiding van de toernooicommissie. 
Gezien de opzet van het toernooi, stimulering van het amateurvoetbal, stelt de toernooicommissie zich op 
het standpunt dat geen entreegelden geheven mogen worden voor de wedstrijden die in het kader van 
de Regio 013-CUP worden gespeeld. Bij overtreding van deze regel volgt diskwalificatie en uitsluiting van 
deelname aan het volgende toernooi van de Regio 013-CUP. 
De winnaar van de finale ontvangt na afloop van de wedstrijd de Regio 013-CUP wisseltrofee en zal deze 
het jaar daarop mogen komen verdedigen. Elk jaar zal er op de wisseltrofee de naam worden gegraveerd 
van de winnaar van de Regio 013-CUP. De Regio 013-CUP mag door de winnende vereniging één jaar 
worden gekoesterd en dient tenminste één week vóór de finale worden ingeleverd bij de organisator 
013voetbal. Indien een club drie jaar achtereen of vijf maal in totaal de beker heeft veroverd, wordt deze 
eigenaar van de 013voetbal Cup. De winnaar van de Regio 013-CUP zal het jaar daarop  geen 
inschrijfgeld hoeven te betalen. De winnaar van het toernooi zal een volledig verzorgd trainingskamp 
winnen voor 20 personen in Nederland en word aangeboden door de hoofdsponsor van het toernooi 
namelijk Trainingskampen.nl. 
 
Inschrijving 
Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro en dient vóór 12 September 2018 op de rekening van 013voetbal 
bijgeschreven te zijn. Dit kunt u overmaken op rekeningnummer NL65INGB0672873591 t.a.v. Dhr. M. 
Houba (eigenaar van 013voetbal), omschrijving: inschrijving (clubnaam) 013 CUP.  
 
Indien het team geen betaling heeft verricht aan 013voetbal vóór 12 September zal deze club niet mee 
gaan in de koker voor de loting van de poulefase. 
Als een vereniging zich na de loting voor de poulefase uit het toernooi terugtrekt heeft men geen recht op 
het terug krijgen van de € 50,00 inschrijfgeld.  
Tevens heeft dit geen tuchtrechtelijke consequenties, indien men zich uiterlijk 24 uur voor de aftrap van 
het duel afmeldt bij de toernooicommissie.  
Dit kan via de mail namelijk info@013voetbal.nl 
Als een vereniging zich minder dan 24 uur voor aanvang van een wedstrijd terugtrekt uit het toernooi 
wordt er 100 euro administratiekosten in rekening gebracht. 
Indien een club zich terugtrekt uit het toernooi, wordt de tegenstander een reglementaire 3-0 overwinning 
toegewezen. 
De vereniging die zich na loting uit het toernooi terugtrekt verspeelt alle aanspraken op eventueel te 
winnen prijzen en kan voor deelname aan een volgend toernooi worden uitgesloten. 
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Loting/Toernooiverloop 
De wedstrijden zullen worden geloot op een locatie van 013voetbal. De loting voor de poulefase zal 
plaatsvinden op donderdag 13 september 2018 vanaf 22.15 uur en is LIVE is volgen via de 
Facebookpagina van 013voetbal.nl en zal daarna uiteraard gepubliceerd worden op de website 
www.013voetbal.nl  
De loting zal altijd plaats vinden de donderdag na de verloopdatum van de betreffende ronde. 
De loting zal worden gedaan door mensen van de toernooicommissie en een selectielid van een club die 
deelneemt aan de Regio 013-CUP. . 
Iedere club heeft tenminste één contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres aangeleverd alvorens 
het toernooi begint, zodat we na de loting een e-mail kunnen sturen naar de ploegen om zodoende het 
contact in goede banen te kunnen leiden. 
We zullen het toernooi gaan starten met 24 deelnemers die die gaan we verdelen over 8 poules. 
 
Er zijn 8 belangrijke regels m.b.t. de loting voor de poulefase.  

1. In de poulefase kunnen teams uit de zelfde competitie elkaar niet loten, met uitzondering van de 
4e klasse D. In deze poule nemen namelijk 10 ploegen deel aan het toernooi dus dat wil zeggen 
dat in 2 poules 2 team geplaatst zullen worden omdat we maar 8 poules hebben. 

2. De loting zal beginnen met de 10 teams van de 4e klasse D en deze zullen worden onderverdeeld 
in de poules 1 t/m 8. Het 9e en 10e  team wat getrokken zal worden is dus automatische de 2e 
ploeg in poule A en de tweede ploeg in poule B. Daarna zullen alle overige ploegen in de bak 
gaan en worden deze weer om en om verdeeld over de poules A t/m H.  

3. Op het moment dat er een team getrokken word welke een competitiegenoot treft in de poule zal 
deze automatische 1 poule doorschuiven. De eerst volgende getrokken ploeg zal de plek in de 
poule ervoor dan opvullen. 

4. Na de poulefase is iedere tegenstander mogelijk om te loten, dus ook als deze bij elkaar in de 
competitie staan. 

5. De poules bestaand elk uit 3 ploegen en de eerste getrokken ploeg zal dus nummer 1 in de poule 
worden, de 2e getrokken ploeg nummer 2 in de poule en de 3e getrokken ploeg automatisch 
nummer 3 in de poule. 

6. Het speelschema is als volgt, de 1e speelronde in de poule zal de nummer 1 thuis spelen tegen 
de nummer 2. De 2e speelronde in de poule zal de nummer 2 thuis spelen tegen de nummer 3 en 
de 3e speelronde in de poule zal de nummer 3 thuis spelen tegen de nummer 1. 

7. Iedere ploeg speelt dus in de poulefase 1 wedstrijd thuis en 1 wedstrijd uit. 
8. Alleen de nummer 1 plaatsen zich voor de kwartfinales.  
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Speeldagen/Finaledag 
De speeldagen voor komend seizoen zijn geen vaste dagen maar uiterlijke speeldata.  
Het is namelijk de bedoeling dat de wedstrijden voor deze data gespeeld zijn, mocht dit niet het geval zijn 
en de toernooicommissie heeft van beide teams geen bericht ontvangen zijn beide teams uitgesloten van 
verdere deelname. 
In overleg kunnen we altijd zoeken naar een oplossing. 
De wedstrijd datum dient minimaal 10 dagen voor aanvang te worden doorgegeven aan 013voetbal 
middels een mail naar info@013voetbal.nl 
Dit is de taak van de thuis spelende ploeg! 
Er zullen in totaal 6 wedstrijd rondes zijn (3 in de poule waarvan je er 2 speelt en 1 vrij bent) en indien je 
doorgaat in de poule, kun je nog maximaal 3 wedstrijden spelen. 
 
De uiterlijke speeldata voor de speelrondes zijn als volgt: 
PF Speelronde 1 moet uiterlijk gespeeld zijn vóór woensdag 31-10-2018  
PF Speelronde 2  moet uiterlijk gespeeld zijn vóór vrijdag    30-11-2018 
PF Speelronde 3 moet uiterlijk gespeeld zijn vóór donderdag 28-02-2019 
 
Kwart finale  moet uiterlijk gespeeld zijn vóór zondag   31-3-2019 
Halve finale  moet uiterlijk gespeeld zijn vóór dinsdag  30-4-2019 
Finale   Zal worden gespeeld op vrijdag   31-5-2019 
(onder voorbehoud van wijzigingen)  
 
Het programma voor het toernooi wordt door de toernooicommissie vastgesteld en gepubliceerd de 
website www.013voetbal.nl 
De thuisspelende ploeg dient zorg te dragen voor het benodigde materiaal. 
Tevens is het uitspelende team altijd verplicht om een uit-tenue te dragen indien het thuistenue niet goed 
genoeg te onderscheiden is van dat van de tegenstander.  
Indien er twijfel is, graag contact met de betreffende scheidrechter, hij heeft het recht om hier een 
beslissing over te nemen. 
Indien de uitploeg geen andere shirt heeft of bij heeft en het thuisteam ook niet een ander shirt/tenue kan 
verzorgen is het uit team verplicht om met hesjes aan te spelen. 
De thuisspelende verenging neemt contact op met de tegenstander, om datum en tijdstip te accorderen. 
Indien een wedstrijd om welke reden (b.v. weersomstandigheden) dan ook niet kan worden gespeeld op 
het complex van de thuisspelende vereniging, dan wordt de wedstrijd omgezet en speelt de uitspelende 
vereniging een thuiswedstrijd. In onderling overleg kunnen de clubs een datum en tijd bepalen, indien de 
clubs niet tot overeenstemming komen voor wat betreft een speeldag of tijd, dan wordt er door de 
toernooicommissie van 013voetbal een datum en tijd aangegeven. De datum en tijd moet daarom 
minimaal 7 dagen vóór het verstrijken van de vervaldatum van de ronde worden doorgegeven aan de 
toernooicommissie. 
In de volgende situatie dient in ieder geval een andere speeldag met de tegenpartij te worden 
afgesproken: 

 Indien de KNVB Zuid 1 voor één van de elftallen een competitie- of bekerwedstrijd heeft 
vastgesteld. 

Komen de clubs niet tot overeenstemming voor wat betreft een andere speeldag dan zal de 
toernooicommissie een wedstrijddag vaststellen. 
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Arbitrage 
Vóór elke wedstrijd wordt door de toernooicommissie een scheidsrechter aangesteld.  
De scheidsrechters zullen worden geregeld via scheidsrechter-coördinator René de Loos.  
René zal de contactpersoon worden tussen 013voetbal en de scheidsrechters. 
Er zal een groep van scheidsrechters gaan fluiten tijdens ons toernooi en de namen zullen op de website 
van 013voetbal bekend worden gemaakt, tevens word er ook bij de wedstrijd een naam van de 
scheidsrechter vermeld zodra deze ingedeeld zijn door de toernooicommissie. Alle scheidsrechters die 
gaan fluiten tijdens het toernooi fluiten KNVB D (1e klasse), E (2e klasse) of F (3e klasse). 
Indien door onvoorziene omstandigheden de aangestelde scheidsrechter niet aanwezig is, doch een 
andere scheidsrechter, niet-lid van één van de betrokken verengingen, bereid is als zodanig op te treden, 
dan zijn de verenigingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd. 
Scheidsrechters kunnen voor informatie of hun wedstrijd wel of niet doorgaat na 17.00 uur contact 
opnemen met de wedstrijdsecretaris van de thuisspelende verenging en/of de desbetreffende consul, ten 
einde zo veel als mogelijk vergeefse reizen te voorkomen.  
Vanaf de halve finales zal 013voetbal zorgen dat er een arbitraal trio zal worden gestuurd en hoeven de 
clubs dus geen grensrechter van zich zelf meer te verzorgen. 
Let op, de scheidsrechter zal ten allertijden kunnen vragen aan elke willekeurige speler om zich via de 
app te laten controleren op zijn digitale spelerspas! 
Indien dit geweigerd word of het blijkt niet geldig te zijn verlies het team per direct de wedstrijd met 3-0 en 
kan de toernooicommissie zelfs doen besluiten om het team uit het toernooi te zetten. 
 
Speelveld 
De thuisspelende verenging stelt een speelveld beschikbaar. 
Indien het veld niet bespeelbaar is, moet dit op de wedstrijddag worden gemeld bij Dhr. René de Loos 
bereikbaar op 06 50 67 42 40.  
Hij zal dan zorgen dat de betreffende scheidsrechter zal worden geïnformeerd dat de wedstrijd niet zal 
doorgaan en er dus een andere speeldatum zal moeten worden vastgesteld. 
Indien een kunstgrasveld beschikbaar is dient bij afgelasting van het grasveld verplicht te worden 
uitgeweken naar het kunstgrasveld! 
De deelnemende verenigingen worden verzocht v.w.b. de keuring van de velden contact op te nemen 
met hun consul. 
 
Wedstrijdbal 
De thuisspelende vereniging stelt voldoende wedstrijdballen beschikbaar. 
De wedstrijdballen dienen te voldoen aan de eisen die de KNVB daarvoor heeft opgesteld. 
De wedstrijdballen worden voor aanvang van de wedstrijd ter goedkeuring aan de scheidsrechter 
aangeboden. 
Voor de finale zal 013voetbal de wedstrijdballen verzorgen.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Spelers 
Spelers die deelnemen aan wedstrijden om de Regio 013-CUP, dienen door de KNVB speelgerechtigd 
zijn verklaard voor de betreffende vereniging en in het bezit te zijn van een geldige spelerspas. 
Tijdens een wedstrijd mogen maximaal 5 spelers worden gewisseld. LET OP: de spelers die eruit gaan 
mogen niet meer terug gewisseld worden! 
Spelers die in de competitie en bekerwedstrijden uitgesloten zijn, mogen wel deelnemen aan de 
wedstrijden om de Regio 013-CUP.  
De spelers die voor een bepaalde tijd door de KNVB zijn geschorst, mogen NIET deelnemen aan de 
013voetbal Cup.  
Verenigingen, die door de Tuchtcommissie van de KNVB vanwege een collectieve excessieve 
overtreding uit de competitie worden genomen, zijn ook direct uitgesloten voor verdere deelname aan 
013voetbal Cup. 
Indien geconstateerd wordt dat een elftal in een wedstrijd een niet-gerechtigde speler laat deelnemen, 
verliest het in overtreding zijnde elftal de betreffende wedstrijd met 3-0.  
Hierdoor plaatst de tegenstander zich automatisch voor de volgende ronde. 
 
Wedstrijdverloop 
Voor alle wedstrijden dient een Regio 013-CUP wedstrijdformulier te worden ingevuld en dient door de 
scheidsrechter een visuele controle van de spelerspassen plaats te vinden, conform de regels van de 
KNVB. 
Dit wedstrijdformulier zal door 013voetbal worden gemaild naar de thuisspelende ploeg en deze dient het 
formulier uitgeprint klaar te hebben liggen in de bestuurskamer. 
De scheidsrechter zal aan het einde van de wedstrijd het formulier ondertekenen voor akkoord en dan is 
het de taak van de thuisspelende ploeg om het formulier binnen 24 uur na de wedstrijd te mailen naar 
info@013voetbal.nl 
Alle wedstrijden duren 2 x 45 minuten. 
Tijdens de poulefase kan er dus zowel worden gewonnen, verloren als gelijkgespeeld. 
Vanaf de kwartfinale en halve finale zal er bij een gelijkspel een beslissing vallen door het nemen van vijf 
strafschoppen door elk team. 
De basis 11 zijn na het laatste fluitsignaal zijn bevoegd om deel te nemen aan de penaltyreeks en men 
dient alle 11 de spelers een penalty’s te laten nemen alvorens de eerder genomen spelers wederom 
mogen schieten. 
Dit zal gebeuren via het normale systeem, dus gewoon elk team om en om een penalty. 
Is er dan na 5 penalty’s nog geen beslissing gevallen, dan wordt door elk team wederom om en om 
geschoten. Let wel op,  dit dienen dus spelers te zijn die niet 1 van de eerste 5 penalty’s hebben 
genomen en wel binnen de basis 11 stonden toen de wedstrijd afgelopen was. 
De scheidrechter zal ook de doelpuntenmakers noteren op het wedstrijdformulier en deze zullen ook 
aangegeven worden op de site van 013voetbal, er zal namelijk ook een prijs zijn voor de topscoorder van 
dit toernooi. 
Bij een gelijkspel in de finale, wordt de wedstrijd verlengd met 2 x 15 minuten.  
Indien nog geen beslissing is verkregen, moet gehandeld worden zoals hierboven beschreven. 
Elk thuisspelende club dient zoals eerder beschreven binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd het 
wedstrijdformulier door te mailen aan de toernooicommissie via e-mailadres: info@013voetbal.nl 
Ten overvloede wijst de toernooicommissie erop, dat protesten niet in behandeling worden genomen. 
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Tuchtzaken 
Gele kaarten opgelopen in dit toernooi leiden tot uitsluiting(en) in dit toernooi en niet voor KNVB 
competitie of bekerwedstrijden, mits het wedstrijdformulier c.q. de verklaringen van clubs.  
Spelers en de scheidsrechter alleen naar de toernooicommissie worden opgestuurd. 
Ten aanzien van de gegeven gele kaarten wordt een ander systeem gehanteerd dan in de reguliere 
competitiewedstrijden van de A Categorie. 
Het volgende interne registratiesysteem is van toepassing : 
1ste gele kaart :      Registratie, nog geen strafoplegging 
2de gele kaart :       Registratie, nog geen strafoplegging 
3de gele kaart :       De volgende wedstrijd in dit toernooi uitgesloten 
4de gele kaart :       De volgende 2 wedstrijden in dit toernooi uitgesloten 
2 gele kaarten in 1 wedstrijd, de volgende wedstrijd in dit toernooi uitgesloten 
Alle directe rode kaarten, leiden automatisch tot uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende 
toernooiwedstrijd. Afhankelijk van de reden van de rode kaart zal de scheidsrechter zijn verslag inleveren 
en zal de toernooicommissie bepalen welke sanctie hier aan verbonden zal worden. Deze zal door 
013voetbal binnen 48 uur doorgeven worden aan de club waar de betreffende speler voor uit komt. 
Ten overvloede wijst de toernooicommissie erop, dat protesten niet in behandeling worden genomen. 
Een team, dat in geval van collectief wangedrag ten opzichte van de scheidsrechter en/of wangedrag in 
de vorm van een vechtpartij of andere gewelddadige handelingen schuldig wordt bevonden aan het 
staken van een wedstrijd, kan door de toernooicommissie uit het toernooi worden gehaald en kan tevens 
van het eerstvolgende toernooi worden uitgesloten.  
Afhankelijk van de omvang van het wangedrag kan de toernooicommissie besluiten de rapportages m.b.t. 
het staken van de wedstrijd, door te sturen naar de KNVB. Tegen de door toernooicommissie opgelegde 
uitsluitingen is geen beroep mogelijk. 
Na de kwartfinale vervallen alle gele kaarten en begint iedereen weer op 0! 
 
 
 
 
Seizoensafsluiting/Finaledag Regio 013-CUP  
013voetbal zal dit seizoen de seizoens-afsluiting / voetbal-GALA houden bij VOAB in Goirle.  
De finale zal beginnen om 19:30 uur en direct na afloop van de wedstrijd zal het feest los barsten in de 
kantine van VOAB.  
Rond de klok van 22.00 uur zullen we de prijzen gaan vergeven aan de winnaars van de 013voetbal-CUP 
2018/2019. Er zijn prijzen te winnen voor de nummers 1 t/m 3 , de beste speler van het toernooi, de 
beste keeper van het toernooi, de topscoorder van het toernooi en door de scheidsrechters zal er 
ook een team worden aangewezen dat de sportiviteitsprijs zal winnen, daarnaast worden de grote 
winnaars in de categorieën speler van het jaar, team van het jaar, trainer van het jaar, keeper van 
het jaar en club van het jaar 2018/2019 bekend gemaakt. Alle genomineerden zullen vooraf een 
uitnodiging ontvangen en tijdens de avond zelf zal de winnaar pas bekend worden!  
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Contact 
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 
Bij eventuele vragen met betrekking tot het toernooi, kunt u contact opnemen met de Toernooi eigenaar 
Mustapha Houba via info@013voetbal.nl of op 085 13 04 138.  
 
 
We hopen op een geslaagde 1e editie van de Regio 013-CUP. 
Dank voor jullie deelname en heel veel succes. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Team 013 Voetbal 
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