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VOORWOORD 
 

Hallo allemaal, 

 

Welkom op de 18e editie van het Groot Bergeijk Toernooi wat gehouden wordt op zondag 28 
augustus 2022. 

Fijn dat we eindelijk weer eens samen als verenigingen (en als vrienden) met elkaar mogen strijden 
om die felbegeerde wisselbeker. En omdat we dit jaar het toernooi op zondag houden gaan we ook 
strijden om een penaltybokaal. Al met al een mooie voorbereiding op een mooi seizoen 2022-2023 
waar enkele verenigingen van Groot Bergeijk elkaar ook weer treffen. 

Hopelijk komen er ook veel supporters naar het mooie sportpark op de Weebosch, zodat we er een 
gezellige voetbaldag van kunnen maken. 

Ik wens iedereen een heel sportief toernooi toe met aansluitend een hele gezellige “derde helft”. 

 

René Schellekens 

Voorzitter R.K.S.V. de Weebosch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglement: 
 De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de 

KNVB.  
 De wedstrijden duren 25 minuten. Na elke wedstrijd worden er door elk team  

11 strafschoppen genomen door 11 verschillende spelers. De benutte strafschoppen 
zijn doorslaggevend bij een eventuele gelijke stand en wedstrijdpunten en doelsaldo. 

 De elftallen zijn ingedeeld in één poules van 5 teams. Er wordt een halve competitie 
gespeeld. Eindigen er teams in punten gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is het 
doelsaldo ook gelijk, dan is het totaal aantal benutte strafschoppen, genomen na 
twee poulewedstrijden, doorslaggevend. 

 Na iedere wedstrijd worden door de scheidsrechters punten toegekend voor sportief 
gedrag. De ploeg die de meeste punten vergaart, wordt winnaar van de 
sportiviteitprijs. 

 Protesten zijn niet toegestaan. De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. De 
scheidsrechters hebben de mogelijkheid een speler een tijdstraf van 5 minuten op te 
leggen. Spelers die definitief van het veld worden gestuurd, zijn van verdere 
deelname aan het toernooi uitgesloten. 

 Een elftal dat niet binnen 10 minuten na de gepubliceerde aanvangstijd speelklaar is, 
of zelfs helemaal niet verschijnt, verliest reglementair met de uitslag 5 – 0. 

 Er wordt gespeeld om de wisselbeker. 
 Elke vereniging dient een extra stel shirts mee te brengen, dat afwijkt van de eigen 

clubkleuren. 
 De toernooileiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal, 

of verlies van geld, kleding etc. 
 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 
 Het aantal genomen strafschoppen na de wedstrijd, wordt verwerkt ten behoeve van 

de penaltybokaal. 
  



18e Groot Bergeijk Toernooi 2022 : 
Zondag 28 augustus 2022 

Wedstrijdschema 

Tijd  Wedstrijd Veld 
13:00 De Weebosch Riethoven 1 
13:00 Bergeijk De Raven 2 

      
 13:40 Terlo De Raven 1 

13:40 De Weebosch Bergeijk 2 
      

 14:20 Riethoven Bergeijk 1 
14:20 Terlo De Weebosch 2 

      
 15:00 De Raven De Weebosch 1 

15:00 Riethoven Terlo 2 
      

 15:40 Bergeijk Terlo 1 
15:40 De Raven Riethoven 2 

 

 

  

Wedstrijd Uitslag Penalty’s 
De Weebosch Riethoven - - 
Bergeijk De Raven - - 
        
Terlo De Raven - - 
De Weebosch Bergeijk - - 
        
Riethoven Bergeijk - - 
Terlo De Weebosch - - 
        
De Raven De Weebosch - - 
Riethoven Terlo - - 
        
Bergeijk Terlo - - 
De Raven Riethoven - - 



18e Groot Bergeijk Toernooi 2022 : 
Zondag 28 augustus 2022 

Puntentelling 

 

Puntentelling W1 W2 W3 W4 Totaal 

Bergeijk           

De Raven           

Riethoven           

Terlo           

De Weebosch           
 

Puntentelling penalty´s W1 W2 W3 W4 Totaal 

Bergeijk           

De Raven           

Riethoven           

Terlo           

De Weebosch           
 

 

  



Tot slot 
 
Namens R.K.S.V. de Weebosch wensen wij alle verenigingen veel plezier en succes 
tijdens de 18e editie van het Groot Bergeijk Toernooi. Wij verzoeken alle teams om tijdig op 
de aangegeven tijdstippen aanwezig te zijn. Verder willen wij jullie vragen om geen glaswerk 
uit de kantine mee naar buiten te nemen en de kleedlokalen netjes achter te laten. 
Na afloop van de prijsuitreiking is iedereen van harte welkom om er een gezellige “derde 
helft” van te maken samen met DJ Bergenstyn. 
 
Bestuur R.K.S.V. de Weebosch. 

 

 


