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E-mail : AC@sdodoetinchem.nl
Derde aanspreekpunt SDO ACC organisatie

mailto:AC@covsdoetinchem.nl
mailto:AC@covsdoetinchem.nl
mailto:AC@covsdoetinchem.nl


Data Achterhoek Cup seizoen 2022 / 2023 –
HEREN

Aantal inschrijvingen :  40 ploegen : 26 standaard ; 14 O 23 

Alle wedstrijden olv van een KNVB official

Halve finale : zal een trio aangesteld worden

Finale : zal een kwartet aangesteld 
worden

Dinsdag, oktober 2022 : 4-11-18-25 

Dinsdag, november 2022 : 1-15-22-29 

Dinsdag, februari 2023 : 7-14 

Dinsdag, maart 2023 : 7 

Dinsdag, mei 2023 : 9-16

Zaterdag 1 juli 2023

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



Data Achterhoek Cup seizoen 2022 / 2023 –
VROUWEN

Aantal inschrijvingen :  13 ploegen : eerst poulewedstrijden ; daarna knock out 

Alle wedstrijden olv van een KNVB official

Halve finale : zal een trio aangesteld worden

Finale : zal een kwartet aangesteld 
worden

Woensdag 19 oktober 2022

Woensdag 9 en 30 november 2022 

Woensdag 1 en 22 maart 2023  

Woensdag 12 en 19 april 2023

Zaterdag 1 juli 2023

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



Data Achterhoek Cup seizoen 2022 / 2023 –
JO-15

Aantal inschrijvingen :  20 ploegen

Poule fase olv club scheidsrechters

Knock out fase : 
KNVB official zal aangesteld worden. 

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

Finale : een kwartet van KNVB 
officials zal aangesteld worden.

Poule wedstrijden olv een club scheidsrechter

Vanaf de onderstaande data olv een knvb official

- Woensdag 1 en 8 maart 2023
- Woensdag 24 en 31 mei 2023 
- Zaterdag 1 juli 2023

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



Data Achterhoek Cup seizoen 2022 / 2023 –
MO-15

Aantal inschrijvingen :  6 ploegen

Poule fase olv club scheidsrechters

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

Finale : een kwartet van KNVB 
officials zal aangesteld worden.

Poule wedstrijden olv een club scheidsrechter

Vanaf de onderstaande data olv een knvb official

- Woensdag 1 en 8 maart 2023
- Woensdag 10 en 17 mei 2023 
- Zaterdag 1 juli 2023

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



Belangrijke spelregels –
HEREN 

- Wedstrijdformulier via de wedstrijdzaken app 

- Alle kaarten vermelden zoals geel als rood ; 2 x geel rood 

- Rode kaart gegeven : mail incl. uitleg naar AC@sdodoetinchem.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 aan het kwartet 

- Spelregel intrap i.p.v. ingooi – 2 meter afstand 

- Shoot-outs na 90 minuten en de stand is gelijk 
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Belangrijke spelregels –
VROUWEN

- Wedstrijdformulier via de wedstrijdzaken app 

- Alle kaarten vermelden zoals geel als rood ; 2 x geel rood 

- Rode kaart gegeven : mail incl. uitleg naar AC@sdodoetinchem.nl

- Lik op stuk beleid blijft gehandhaafd ; AC houdt de kaarten bij ; informeert speler en club 

- Vanaf halve finale’s 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 aan het kwartet

- Nieuwe spelregel : “vliegende wissel” ; op de middellijn kan de wissel tijdens het spel plaatsvinden
Deze spelregel wordt dit seizoen alleen toegepast bij de VROUWEN. 

- Spelregel intrap i.p.v. ingooi – 2 meter afstand  

- Shoot-outs na 90 minuten en de stand is gelijk 
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Ongewijzigde spelregels –
JO 15 en MO 15

- Bedoeld voor spelers die in 2007 of later zijn geboren. Speelt een team regulier in CAT B dan mogen 
ze maximaal 3 dispensatiespelers opstellen van het geboortejaar 2006.

- Wedstrijdduur 2 x 35 minuten.

- Doorlopend wisselen is toegestaan. 

- JO 15 poule wedstrijden worden geleid door clubscheidsrechters.

- Daarna bij de knock out wedstrijden – zal een KNVB offical aangesteld worden. 

- Vanaf halve finale JO 15 worden trio’s aangesteld. 

- Voor de finale JO 15 : een kwartet zal aangesteld worden. Vergoeding wordt overgemaakt na de finale

- Gele kaarten – 10 min. tijdstraf ; 2 x geel is rood (veldverwijdering) ; direct rood is veldverwijdering 

- Bij directe rode kaart : verslag naar AC@sdodoetinchem.nl

- Spelregel intrap i.p.v. ingooi – 2 meter afstand  

- Shoot-outs na 90 minuten en de stand is gelijk 
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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)

- Resterende afmeldingen via : AC@sdodoetinchem.nl

- NOOIT afmelden bij de KNVB (via telefoon of mail)
- NOOIT via * afmelden * mogelijkheid in uw portaal
- NOOIT via * afmelden * KNVB wedstrijdzaken app 
- NOOIT afmelden via thuisspelende club
- NOOIT via de Achterhoek Cup organisatie 
-

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@sdodoetinchem.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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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 / VROUWEN : 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 / MO 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 / MO 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, VROUWEN, JO- 15 en MO-15 

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

KNVB 

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

SDO Doetinchem 

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

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


Wij wensen u veel succes tijdens 
de AC wedstrijden ! 


