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Evaluatie seizoen 2018 / 2019 

Het onderstaande wordt gecontinueerd : 

- Shoot outs blijven zowel bij HEREN als JO 15 
- 4e official wordt in stand gehouden bij zowel HEREN als JO 15 finale 
- Vrije toegang op de finale dag door tonen scheidsrechterpas 
- Uniformiteit ; zwarte SDO polo ; blauw SDO warming shirt – wedstrijdtenue uniform
- Wedstrijdvergoeding blijft € 30,- per wedstrijd (incl. reiskosten)



Data Achterhoek Cup seizoen 2019 / 2020 -
HEREN

Aantal inschrijvingen :  43 clubs (vorig seizoen 44 ) 

A en B categorie 
Voorronde / 1e ronde / 2e ronde / 
tussenronde o.l.v. KNVB official

Kwartfinale en halve finale : zal
een trio aangesteld worden

Finale : zal een kwartet aangesteld 
worden

Dinsdag 24 september 2019 
Dinsdag 8 oktober 2019 
Dinsdag 22 oktober 2019 
Dinsdag 12 november 2019

Dinsdag 25 februari 2020 
Dinsdag 10 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020
Dinsdag 14 april 2020
Zaterdag 27 juni 2020 

Verhinderd voor een data ? Geef dit aub nu al door via ac@covsdoetinchem.nl 



Loting Achterhoek Cup 2019/2020
• Vrijdag 31 augustus jl. bij Viod te Doetinchem (HEREN)



Data Achterhoek Cup seizoen 2019 / 2020 –
JO-15

Aantal inschrijvingen :  26 clubs (24 vorig seizoen ) 

Poule fase olv club scheidsrechters

Knock out fase (2e ronde en kwart
finale) : KNVB official zal 
aangesteld worden. 

Halve finale : een trio van KNVB 
officials zal aangesteld worden.  

Finale : een kwartet van KNVB 
officials zal aangesteld worden.

In 2019 alleen poule wedstrijden 

In 2020 :

Woensdag 26 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 15 april 2020
Woensdag 22 april 2020
Zaterdag 27 juni 2020 



Loting Achterhoek Cup 2019/2020
• Vrijdag 31 augustus jl. bij Viod te Doetinchem (JO 15)



Loting Achterhoek Cup 2019/2020
• Vrijdag 31 augustus jl. bij Viod te Doetinchem (JO 15) 



Ongewijzigde spelregels - HEREN

- Direct knock out ; minder wedstrijden 

- Grote reisafstanden in de voorrondes worden vermeden  

- Clubs van min of meer gelijk niveau zullen elkaar treffen 
in de eerste paar rondes 

- Vanaf de kwartfinales alle teams door elkaar ; opnieuw geloot 

- Vanaf de kwartfinales ontvangen de betreffende clubs prijzengeld

Het volgende blijft ook ongewijzigd : 
- Wedstrijdformulier via de wedstrijdzaken app 
- Alle kaarten vermelden zoals geel als rood ; 2 x geel rood 
- Rode kaart gegeven : mail incl. uitleg naar AC@covsdoetinchem.nl
- Max. 5 wissels per team (mag niet door wisselen) ; ook vermelden in de app 
- Lik op stuk beleid blijft gehandhaafd ; AC houdt de kaarten bij ; informeert speler en club 
- Vanaf kwartfinales HEREN worden trio’s aangesteld. Scheidsrechter ontvangt wedstrijdvergoeding

van de thuisspelende vereniging en de assistenten via de AC (wordt overgemaakt)
- Na de finale wordt de wedstrijdvergoeding overgemaakt 
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Ongewijzigde spelregels - HEREN

- Bij een gelijke stand na 90 minuten – ook bij de finale – volgen meteen : 

- SHOOT OUTS 



Nieuwe spelregel - HEREN

- De ingooi wordt vervangen door : 

- INTRAP

Na deze editie (2019-2020) volgt een evaluatie of hier mee gecontinueerd gaat worden. 



Ongewijzigde spelregels –
DAMES / JO 15

- In het seizoen 2019 / 2020 GEEN veranderingen bij de DAMES en JO 15 

- Het volgende blijft dus ongewijzigd m.b.t. AC DAMES : 
- Er wordt ook dit seizoen geen DAMES AC toernooi georganiseerd 
- Het kan zijn dat de AC organisatie nog kiest voor een “klein” toernooi tijdens de finale dag 

maar daar is nog geen beslissing over gevallen. Kans is erg klein. 

- Het volgende blijft ook ongewijzigd m.b.t. JO 15 :  

- JO 15 poule wedstrijden worden geleid door clubscheidsrechters. Mocht de AC voor een bepaalde 
wedstrijd een KNVB official willen hebben bij een poule wedstrijd, dan zal de SDO Achterhoek Cup Commissie 
dit op zich nemen en loopt de vergoeding via AC . 

- Vanaf halve finale JO 15 worden trio’s aangesteld. Vanaf knock out fase dus alleen een KNVB official.    
- Als er een verzoek komt vanuit onze scheidsrechters die jeugd fluiten of ze toch 

aangesteld kunnen worden in JO 15 poulewedstrijden ; daar willen we in zover proberen
in mee te gaan om dit te realiseren ; doch bij een aanstelling ontvangt de scheidsrechter geen 
wedstrijdvergoeding. 

- Gele kaarten – 10 min. tijdstraf ; 2 x geel is rood (veldverwijdering) ; direct rood is veldverwijdering 
- Bij directe rode kaart : verslag naar AC@covsdoetinchem.nl
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Aanstellingen procedure
- Aanstellingen worden alleen gedaan door SDO Achterhoek Cup Commissie

- Actieve KNVB scheidsrechters zullen alleen aangesteld worden – geen constructies 

- KNVB zorgt dat deze aanstelling zichtbaar wordt in uw portaal ; wordt vermeld als :
“beker – Groep 1 – A“  

- Voor het begin van het seizoen mail verstuurd na SDO leden omtrent AC wedstrijden 
Alleen degenen die zich hiervoor aangemeld hebben zullen meegenomen worden in de

aanstellingen. 

- Wij, als SDO ACC, gaan niet in op vragen m.b.t. ons aanstellingsbeleid.   

Waar selecteren wij op : 

- Beschikbaarheid 
- Trainingsgroep SDO Doetinchem en omstreken
- In verband met afstand werken we samen met enkele scheidsrechters buiten de SDO 
- Nood breekt wet !  Wedstrijd moet gespeeld worden. 



Afmeldingen procedure
- Afmelding max. 24 uur voor de wedstrijd : ALLEEN TELEFONISCH !!!!!!

Telefoonnummer : 06 – 22 99 80 34 (Emiel Stienezen) 
BGG telefoonnummer : 06 – 50 22 36 09 (Gerard de Graaf) 
BGG telefoonnummer : 06 – 13 01 57 46 (Erik Bleekman)
BGG telefoonnummer : 06 – 83 66 96 73 (Melvin te Booij)

- Resterende afmeldingen via : AC@covsdoetinchem.nl

- NOOIT afmelden bij de KNVB – wedstrijdzaken
- NOOIT via * afmelden * mogelijkheid in uw portaal
- NOOIT afmelden via thuisspelende club  

Nogmaals : NOOIT afmelden via het portaal !!!
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Procedure bij afgelastingen en 
aanstellingen afgelaste wedstrijden

- Wordt een wedstrijd afgelast dan ontvangt de SDO Achterhoek Cup Commissie melding
- Er wordt per direct contact met de betreffende official(s) opgenomen
- Nieuwe speeldatum wordt overeengekomen tussen de clubs en AC organisatie 
- Deze info wordt doorgespeeld naar de SDO Achterhoek Cup Commissie 
- KNVB past de wijziging in uw portaal aan (wijziging datum) 

- De betreffende official(s) blijven op de wedstrijd staan 



Blokkade scheidsrechter – clubs - data

- KNVB official staat geblokkeerd bij de KNVB. 

- Deze official kan dan ook NIET aangesteld worden voor AC wedstrijden 

- Afspraak tussen KNVB en SDO Achterhoek Cup Commissie 

- Blessure ? ; geef dit dan ook door aan AC@covsdoetinchem.nl

- Heeft de KNVB official zich laten blokkeren voor bepaalde clubs – dan dit aub 
per omgaande kenbaar ons maken. SDO Achterhoek Cup Commissie heeft geen
inzicht in deze informatie 

- Data is bekend wanneer de AC wedstrijden gespeeld zullen worden. Is bij de KNVB
official reeds bekend dat hij bepaalde data niet beschikbaar is - dan dit aub 
per omgaande kenbaar ons maken. SDO Achterhoek Cup Commissie heeft geen
inzicht in deze informatie 
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Wedstrijdformulieren HEREN en JO 15
- http://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/wedstrijdzaken/wedstrijdbepalingen/digitaal-wedstrijdformulier-veld--en-zaalvoetbal/mobiel-dwf-veldvoetbal

- Nogmaals : alleen het wedstrijdformulier invullen via app (net als bij competitie) 

- Dus ook pasjes controle (via mobiel). Hoeft dus niet meer op het veld. 

- Heren : Straffen : gele kaart (geen tijdstraf) ; 2 x geel is rood dus verwijdering van veld 
Direct rood ; verwijdering van het veld 

- JO 15 : Straffen : gele kaart = 10 min. tijdstraf ; 2 x geel is rood dus verwijdering van veld 
Direct rood ; verwijdering van het veld 

- Directe rode kaart : altijd een mail sturen naar AC@covsdoetinchem.nl met uitleg 

- Strafmaat wordt bepaald door afdeling Tuchtzaken van de Achterhoek Cup Organisatie. 
Dit hoeven wij niet te controleren. Contacten lopen via AC naar de betreffende verenigingen 
toe. Ook bij de eerstvolgende wedstrijd hoeven wij niet te controleren of iemand geschorst is   

- Bij excessen zal de KNVB hiervan op de hoogte gebracht worden. 
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Vergoedingen (ass) scheidsrechters 
en 4e official

- Scheidsrechter ontvangt een vergoeding van € 30,- . Dit is inclusief reiskosten. 

- Dit bedrag wordt door de thuisspelende club aan de scheidsrechter voldaan. Vooraf aan
de wedstrijd. Dus hier ook nadrukkelijk naar vragen als dit niet plaats vind.  

- HEREN : wordt op eigen verzoek een trio aangesteld voor de kwartfinales dan wordt 
alleen de scheidsrechter vergoed. Scheidsrechter kan beslissen dit bedrag te delen. 

- Vanaf de kwartfinales HEREN worden de vergoedingen voldaan door de AC organisatie.

- JO 15 : Aangestelde officials vanaf knock out fase worden vergoed door 
de thuisspelende vereniging. Ook hier geldt een vergoeding van € 30,- incl. reiskosten.
De betreffende official ontvangt dan ook de afgesproken vergoeding via de thuisspelende 
vereniging.  

- JO 15 : Voor halve finales ontvangen de drie officials allemaal dezelfde vergoeding via 
AC organisatie. Voor de finale ontvangt het kwartet dezelfde vergoeding via AC. 

- Lopen de wedstrijdvergoedingen via AC ; bedrag zal overgemaakt worden. Eerst app naar
Emiel voor de bankgegevens ; daarna zal AC de betaling uitvoeren. 



Belangrijke websites

Achterhoek Cup organisatie

https://www.achterhoek-cup.nl/

Toernooireglement en spelregels Achterhoek Cup – HEREN en JO- 15 

https://www.achterhoek-cup.nl/wp-content/uploads/2019/07/Toernooireglement-Facility-Groep-Nederland-Achterhoek-Cup-2019-2020-SH.pdf
https://www.achterhoek-cup.nl/wp-content/uploads/2019/07/Toernooireglement-Facility-Groep-Nederland-Achterhoek-Cup-2019-2020-JO15.pdf

KNVB 

https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app

SDO Doetinchem 

https://www.covsdoetinchem.nl/
https://www.covsdoetinchem.nl/commissies/achterhoek-cup/

https://www.achterhoek-cup.nl/
https://www.achterhoek-cup.nl/wp-content/uploads/2019/07/Toernooireglement-Facility-Groep-Nederland-Achterhoek-Cup-2019-2020-SH.pdf
https://www.achterhoek-cup.nl/wp-content/uploads/2019/07/Toernooireglement-Facility-Groep-Nederland-Achterhoek-Cup-2019-2020-JO15.pdf
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdzaken/spelregels
https://www.knvb.nl/assist/assist-scheidsrechters/wedstrijdinformatie/wedstrijdzaken-app
https://www.covsdoetinchem.nl/
https://www.covsdoetinchem.nl/commissies/achterhoek-cup/


Wij wensen u veel plezier en succes 
tijdens de AC wedstrijden ! 


