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SVF Competitie O23               
seizoen ’18-‘19 
 

 

Cothen, 25 september 2018  

 

 

Beste sportvrienden, 

 

Hartelijk dank voor jullie deelname aan de SVF competitie O23! 

 

De uitvoering en het succes van deze competitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Toezegging en bereidheid tot deelname wordt zeer gewaardeerd. Indien verenigingen en/of elftallen onverhoopt 

verhinderd zijn en een geplande wedstrijd of wedstrijden geen doorgang kunnen vinden of dienen te worden verplaatst 

ten opzichte van de planning, dan dient dit tijdig bij de desbetreffende vereniging (tegenstander) te worden gemeld. 

Hiervan dient tevens de competitieleiding op de hoogte te worden gesteld. In gezamenlijk overleg zal een -voor alle 

partijen- passende oplossing worden gezocht en overeengekomen. Zorg voor duidelijke communicatie, dat voorkomt 

onduidelijkheden en ongewenste situaties.  

 

Door akkoord te gaan met dit document committeren de vereniging en de deelnemers zich aan reglementen en 

afspraken zoals in dit document opgenomen. 

 

Competitieleiding 
 

Het initiatief, de organisatie en begeleiding van de competitie ligt in handen van SVF te Cothen, de competitieleiding is 

in handen van: 

 

Gerard Mocking   

Email:  gerarderica@hotmail.com 

Mobiel: 06 - 25423317 

Functie: SVF coördinator senioren 

 

Robert Otten 

Email:  robert@laysan.nl 

Mobiel: 06 - 55167659 

Functie: leider SVF 1 

 

Deelnemende verenigingen 
 

Aan de competitie O23 wordt door 8 clubs deelgenomen, verdeeld in 2 poules; 

 

Poule A Poule B 

1. SVF Cothen 1.  Bunnik ‘73 

2. SVL Langbroek 2.  DEV Doorn 

3. Aurora Werkhoven 3.  V.v. Schalkwijk 

4. SV Odijk 4.  V.v. ‘t Goy 

 

Reglementen 
 

Er zal gespeeld worden in twee poules met ieder vier deelnemers. Deelnemers spelen op basis van een halve 

competitie. In de poulefase spelen de deelnemers éénmaal tegen de andere elftallen binnen de poule. 

De onderlinge resultaten bepalen de eindstand in de poule (zie tevens ‘puntentelling en einduitslag’). De 

poulewedstrijden zullen worden gespeeld in de periode tussen de start van de reguliere competities (september) en de 

winterstop.  
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De eindstand in de poule bepaalt welke elftallen tegen elkaar spelen in de finaleronde, dit betreft een enkele wedstrijd. 

Hierbij spelen de nummers 1 tot en met 4 per poule tegen elkaar. De finaleronden worden gespeeld in januari.    

 

Als gevolg van de halve competitie ontstaat de situatie dat verenigingen meermaals een thuiswedstrijd respectievelijk 

uitwedstrijd spelen. De thuisspelende club is verantwoordelijk voor het soepele verloop van de wedstrijd. Denk hierbij 

aan het beschikbaar stellen van een scheidsrechter, veld (met verlichting), kleedkamers en kantine. 

 

De poulewedstrijden worden gespeeld op dinsdagavond om 20:30 uur, tenzij onderling tussen de verenigingen een 

andere dag of tijdstip wordt overeengekomen. Poulewedstrijden worden gespeeld op het terrein van de thuisspelende 

vereniging. 

 

De finalewedstrijden worden gespeeld op zondag om 12:00 uur en 14:30 uur. Finalewedstrijden worden gespeeld bij 

SVF Cothen en/of indien noodzakelijk (als gevolg van weersomstandigheden) bij een andere vereniging met 

kunstgrasveld. 

 

Bij afgelasting moet, door de twee betrokken verenigingen spoedig af te stemmen, de betreffende wedstrijd ingehaald 

worden vóór de volgende geplande wedstrijd. De thuisspelende vereniging is verplicht bij afgelasting de uitspelende 

vereniging tijdig te informeren. Op het tijdstip van afgelasting wordt direct aansluitend een nieuwe speeldatum 

overeengekomen. Het initiatief en de verantwoordelijkheid ligt ook hier bij de thuisspelende vereniging.  

 

De thuisspelende vereniging speelt in haar gebruikelijke clubtenue cq wedstrijdkleding. De uitspelende vereniging past 

de kleur van haar clubtenue cq wedstrijdkleding aan. De uitspelende vereniging dient zelf te verifiëren / kort te sluiten 

in welke kleur(en) de thuisspelende vereniging speelt. 

 

Prijsuitreiking vindt direct aansluitend plaats op de finalewedstrijden, uitreiking bij SVF te Cothen.  

 

Omvang selecties 
 

Selecties bestaan uit maximaal 16 basisspelers. Van deze selectie moeten minimaal 13 spelers 23 jaar zijn of jonger. 

Dat wil zeggen: minimaal 13 spelers zijn geboren na 1 januari 1995. 

Bij kleinere selecties mogen er maximaal 3 dispensatiespelers meedoen. 

Dat wil zeggen: maximaal 3 spelers van de 16 basisspelers zijn geboren vóór 1 januari 1995. 

 

Speelschema 

 

Poulewedstrijden A 
 

ronde datum tijd schema thuis uit                     

   1 16 oktober 2018 20:30 A1 – A2 SVF SVL 

   1 16 oktober 2018 20:30 A3 – A4 Aurora Odijk 

   2 13 november 2018 20:30 A1 – A3 SVF Aurora 

   2 13 november 2018 20:30 A2 – A4 SVL Odijk 

   3 11 december 2018 20:30 A4 – A1 Odijk SVF 

   3 11 december 2018 20:30 A2 – A3 SVL Aurora 

  

Poulewedstrijden B 
 

ronde datum tijd schema thuis uit                     

   1 16 oktober 2018 20:30 B1 – B2 Bunnik ‘73 DEV 

   1 16 oktober 2018 20:30 B3 – B4 Schalkwijk ‘t Goy 

   2 13 november 2018 20:30 B1 – B3 Bunnik ‘73 Schalkwijk 

   2 13 november 2018 20:30 B2 – B4 DEV ‘t Goy 

   3 11 december 2018 20:30 B4 – B1 ‘t Goy Bunnik ‘73 

   3 11 december 2018 20:30 B2 – B3 DEV Schalkwijk 
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Finalewedstrijden 
 

plaats datum tijd schema speelveld                   

  7-8 27 januari 2019 * 12:00 A4 – B4 SVF of vereniging X 

  5-6 27 januari 2019 * 14:30 A3 – B3 SVF of vereniging X 

  3-4 27 januari 2019 * 12:00 A2 – B2 SVF  

  1-2 27 januari 2019 * 14:30 A1 – B1 SVF  

 

*) = speeldag op zondag 

 

Bij conflicten tussen de SVF competitie O23 met reguliere competitie (inhaal)wedstrijden en/of bekerverplichtingen, dan 

kunnen bovengenoemde speeldata worden aangepast. Hierbij dient in acht te worden genomen om de gewijzigde 

speeldatum te organiseren en te spelen vóór de volgende geplande wedstrijd.  

 

In principe kan een wedstrijd niet worden uitgesteld of afgelast, indien er onvoldoende spelers vanuit de basisselectie 

beschikbaar zijn. Deelname aan deze competitie houdt automatisch in dat de selectie of het deelnemende team altijd 

met jongere jeugdspelers kan en mag worden aangevuld. 

  

Spelregels en informatieverstrekking 
 

De wedstrijden worden gespeeld conform de vigerende KNVB spelregels. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag 

en eventuele aanvullende (spelers)informatie door de thuisspelende club aan de competitieleiding verstrekt, 

communicatie per e-mailbericht. De competitieleiding verwerkt deze gegevens in de ranglijst, die aansluitend aan de 

verenigingscoördinatoren zullen worden toegezonden per e-mailbericht. 

 

In afwijking op de KNVB spelregels geldt: 

• Bij een gele kaart vindt direct aansluitend 10 minuten uitsluiting plaats van de betreffende speler, deze dient zich te 

vervoegen in de dug-out. Het is in deze periode van uitsluiting niet toegestaan om een andere speler in te zetten. 

Na 10 minuten zal/kan op aangeven van de scheidsrechter de uitgesloten speler weer het speelveld betreden.  

• Schorsing/uitsluiting voor 1 (één) wedstrijd vindt plaats indien een speler binnen de gehele competitie zijn tweede 

gele kaart ontvangt. Na een derde (en verder) gele kaart volgt aansluitend een directe schorsing voor 1 (één) 

wedstrijd.  

• Een veldverwijdering (rode kaart) betekent tevens automatisch een schorsing voor de eerstvolgende wedstrijd.  

• De verantwoordelijkheid voor de naleving van de schorsing(en) ligt bij de betrokken vereniging en/of leiding. 

• Er mogen per wedstrijd 5 spelers worden gewisseld. Aansluitend mogen van spelers die reeds gewisseld zijn, 

maximaal 2 spelers wederom worden gewisseld en opnieuw toegelaten worden op het speelveld, mits deze extra 

wissels gewenst of noodzakelijk zijn in het geval van / op grond van blessures. 

 

Puntentelling en einduitslag 
 

Een overwinning levert 3 punten op, gelijkspel 1 punt en de verliezer 0 punten. 

Elk gescoord doelpunt levert tevens 1 punt op. 

 

De eindstand in de poule wordt bepaald aan de hand de volgende berekening: 

1. Totaal aantal punten op basis van winst-gelijk-verlies én gescoorde doelpunten, indien gelijk dan; 

2. Doelpunten voor, indien nog gelijk dan; 

3. Doelsaldo, indien nog gelijk dan; 

4. Onderling resultaat. 

 

We wensen alle deelnemende verenigingen een succesvolle en sportieve SVF competitie O23 toe. 

 

Met sportieve groet, 

 

SVF Cothen 

De competitieleiding 

 
Bijlage: contactenlijst 


