
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste sportmensen! 

 

Op zaterdag 2 juni zal voor de 10e keer de HERMAN GRUDELBACHCUP gehouden worden. 
 

Dit wordt in AmDit wordt in AmDit wordt in AmDit wordt in Amsterdam gehouden, bisterdam gehouden, bisterdam gehouden, bisterdam gehouden, bijjjj    FC Amsterdam, FC Amsterdam, FC Amsterdam, FC Amsterdam, Sportpark Strandvliet, Sportpark Strandvliet, Sportpark Strandvliet, Sportpark Strandvliet, PPPPassage 5assage 5assage 5assage 5....    
 

Deelnemers: OLDI (Rotterdam), ADSV (Amsterdam) GDVV Martinistad (Groningen) en ZBSD (Etten-Leur) 
 

programmaprogrammaprogrammaprogramma::::    

 
De eerstgenoemde ploeg start aan de zijde van de ingang. 

 

Er wordt gespeeld volgens KNVB-reglementen categorie B, en met maximaal 5 wissels (gewisselde speler mag terug 

gewisseld worden) en 10 minuten tijdstraf bij gele kaart. 
 

De stand wordt bepaald door: 1. aantal behaalde punten 

     2. onderlinge resultaat 

     3. doelsaldo 

     4. doelpunten voor 

Indien na dit 2 of meer ploegen gelijk eindigen, dan worden er strafschoppen genomen. 
 

2e gele kaart betekent 1 wedstrijd schorsing; rode kaart is standaard ook 1 wedstrijd schorsing, de ernst van de 

overtreding kan de strafmaatregel bepalen, dit ter beslissing door het afdelingsbestuur. 

De kaarten vervallen voor het nieuwe seizoen, alleen 2 gele kaarten of rode kaart in laatste wedstrijd niet. 

De geldboetes bij kaarten zijn: gele kaart, 7,50 – 2e gele kaart 10,00 – 2 gele kaarten in 1 wedstrijd 20,00 en rode 

kaart 25,00. 
 

De speler mag absoluut geen gehoorapparaat dragen in de wedstrijden. Bij constatering ervan volgt boete van € 

22,50. 
 

Doven EHBO is aanwezig. 

De kantine is open.  

Ook van kleedkamers kan gebruik gemaakt worden, graag deze schoon achterlaten. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen en kleding. Gevonden voorwerpen graag afgeven bij de 

wedstrijdleiding. 

Direct na de wedstrijd wordt de wisselbeker uitgereikt, samen met de medailles. 

 

Tenslotte willen wij iedereen een gezellige en een sportieve dag toewensen. 

 

Bestuur KNDSB afdeling Voetbal 

Tijd Wedstrijd veld 1 Wedstrijd veld 2 Uitslag

12:00 12:20 OLDI - ADSV GDVV MS - ZBSD -

12:40 13:00 ZBSD - OLDI ADSV - GDVV MS -

13:20 13:40 GDVV MS - OLDI ZBSD - ADSV -

13:40 14:30 PAUZE PAUZE

14:30 14:50 ADSV - ZBSD OLDI - GDVV MS -

15:10 15:30 ZBSD - GDVV MS ADSV - OLDI -

15:50 16:10 GDVV MS - ADSV OLDI - ZBSD -


