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Sportliefhebbers,

Van zaterdag 10 t/m zaterdag 24 augustus organiseert de BORSELE 

SLOEPOORT CUP COMMISSIE voor de 33e (!) keer het BORSELE 

SLOEPOORT CUP toernooi. Het toernooi betreft dit jaar maar liefst 8 

dagdelen; 4 x een voorronde en 4x een finale ronde. 

We zijn weer erg trots op dit zeer aantrekkelijke en gevarieerde 

deelnemersveld.

We hebben een voorbeeld genomen aan het Nations League 

toernooi voor landenteams. In plaats van 4 hebben we 3 categorieën.

De speelrondes zijn zoals u ziet op zaterdag 10 augustus; woensdag 

14 augustus; zaterdag 17 augustus; dinsdag 20 augustus en zaterdag 

24 augustus. 

Bij deze aandacht voor het parkeren van uw auto. Houdt a.u.b. 

rekening met de bewoners van de Prinses Margrietstraat en 

eventuele hulpdiensten.  

Als u deze info doorleest zult u tot de conclusie komen dat we er in 

geslaagd zijn een uitstekend deelnemersveld  voor deze editie vast te 

leggen. Maar liefst 16 Zeeuwse clubs ( van 1e klasse t/m 4e klasse) 

zullen met hun 1e selectie aan dit toernooi meedoen.  

We danken de besturen en trainers van al deze clubs in het 

vertrouwen wat ze in onze organisatie hebben.

Dit alles is natuurlijk niet mogelijk  zonder vrijwilligers en niet te 

vergeten de scheidsrechters.  Vanaf deze zijde alvast  hartelijk dank.

Ook dank ( al vast) aan de media. Zoals altijd hopen we ook nu op 

een gepaste pr via de Zeeuwse media. 

Tot slot wensen we alle deelnemers een sportief en gezellig toernooi 

toe. We zijn benieuwd wie er op zaterdag de 24e uit handen van de 

burgemeester de wisselbeker in ontvangst mag nemen.

Met vriendelijke groet, De BSC commissie

BSC G TOERNOOI 
Op 1 juni organiseerden we het 10e BSC G TOERNOOI. 

Hartelijk dank aan deze donateurs
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Categorie A
Zaterdag 10/8 en Woensdag 14/8

Categorie B1
Zaterdag 17/8 en Zaterdag 24/8

Categorie  B2
Zaterdag 17/8 en Zaterdag 24/8

Categorie C
Dinsdag 20/8 en Zaterdag 24/8

Deelnemers 33e Borsele Sloepoort Cup 

Toernooi 2019



Reglement

• Artikel 1

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

K.N.V.B. 

• Artikel 2

Alle wedstrijden zullen worden geleid door scheidsrechters van de K.N.V.B. met eigen 

clubgrensrechters. 

• Artikel 3

De wedstrijden van de deelnemers aan de voorrondes aan categorie B duren  1 x 30 

minuten. Halverwege zal (zonder rustpauze) van speelhelft gewisseld worden. De 

benodigde wisseltijd zal indien nodig van de speeltijd afgetrokken worden. 

De wedstrijden in poule A en C duren 1 x 90 minuten.

De wedstrijden in poule B op de finaledag duren 1x 45 minuten.

Om de rangschikking in de poules te bepalen hanteren we de volgende regels.

Winnaar is het team dat de meeste punten. Winst, gelijkspel en verlies leveren 

respectievelijk 3, 1 en 0 punten op. Bij gelijke stand in punten beslist 

achtereenvolgens:

1: Doelsaldo

2: Doelpunten voor

3: Onderling resultaat

4: 3 strafschoppen 

De winnaars van de 1e ronde in de A en C categorie spelen op de finaledagen tegen 

elkaar om de 1e en 2e plaats; de verliezers om de 3e en 4e plaats.

De eerste twee iedere voorronde poule categorie B  spelen op de finale dag in één 

finale poule om de 1e t/m 4e plaats; de nrs 3 en 4 spelen om de 5e t/m 8e plaats.

De winnaar van de POULE 1 wint de BSC CUP = wisselbeker

We willen u vragen om bij de prijsuitreikingen van uw poule aanwezig te zijn. 

Niet afgehaalde prijzen e.a. worden niet achterna gezonden

• Artikel 4

Regels bij naderend onweer. Bij naderend onweer gelden de regels van de KNVB. Als 

de wedstrijden door de scheidsrechters gestaakt worden gelden de volgende regels:

1. Indien het toernooischema dat toelaat wordt de wedstrijd hervat en uitgespeeld

2. Indien het toernooischema dat niet toelaat geldt de stand die op het moment van 

staken bereikt is. Zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

• Artikel 5

Wordt een speler door de scheidsrechter met een directe rode kaart uit het veld 

gezonden dan is hij diezelfde dag niet meer speelgerechtigd.

• Artikel 6

Protesten kunnen niet worden ingediend.

• Artikel 7

Blijkt later dat er spelers zijn uitgekomen die daartoe niet gerechtigd waren, moeten 

eventueel behaalde prijzen worden teruggegeven.

De organisatie kan op verzoek hiervan ontheffing verlenen; voorwaarde is echter wel 

dat de aanvraag met duidelijke redenen omkleedt 24 uur van te voren bij de 

organisatie binnen moet zijn.

• Artikel 8

De “S.V. Nieuwdorp” stelt zich niet aansprakelijk voor het zoek raken van persoonlijke 

eigendommen.

• Artikel 9

Eventuele geschillen worden beslist door de organisatie (zonder recht van beroep), 

voor zover dit niet tot de competentie van de K.N.V.B. behoort. 



Sponsoren
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Poule A 10 Augustus
14.30 uur Arnemuiden - Zeelandia Middelburg Gerrit de Pater

14.30 uur Oostkapelle - VC Vlissingen  zon. Rik de Jong

Poule B1 17 Augustus
14.30 uur Kapelle - Serooskerke Jos Simonse

14.30 uur RCS - JEKA Julian Simonse

15.15 uur Serooskerke - RCS Jos Simonse

15.15 uur JEKA - Kapelle Julian Simonse

16.00 uur Kapelle - RCS Jos Simonse

16.00 uur JEKA - Serooskerke Julian Simonse

Poule B2 17 Augustus
17.00 uur Nieuwdorp - De Meeuwen Jan de Vos

17.00 uur VCK - Terneuzen Ron Huser

17.45 uur De Meeuwen - VCK Ron Huser

17.45 uur Terneuzen - Nieuwdorp Jan de Vos

18.30 uur Nieuwdorp - VCK Jan de Vos

18.30 uur Terneuzen - De Meeuwen Ron Huser

Poule C 20 Augustus
19.00 uur Patrijzen - DwO 15 Rick Sturm

19.00 uur MZVC - VC Vlissingen zat Arjan vd Reijt

Alle dagen entree

16 jaar e.o. :  €3,00 

12-15 jaar : €2,00

Passe Partout : €7,50

SVN-leden en b.o.  Gratis



14 Augustus Finale Poule A
19.00 uur Winnaar wedstr 1 - Winnaar wedstr 2 Matthijs Jobse

19.00 uur Verliezer wedstr 1 - Verliezer wedstr 2 Leo Uiterhoeve

24 Augustus Finale Ronde Poule C
14.30 uur Winnaar wedstr 1 - Winnaar wedstr 2 Gerrit de Pater

14.30 uur Verliezer wedstr 1 - Verliezer wedstr 2 Bart Wattel

24 Augustus Finale Ronde Poule B
16.30 uur Nummer 3 of 4     B1 - Nummer 3 of 4      B2 Rick de Jong

16.30 uur Nummer 3 of 4     B1 - Nummer 3 of 4      B2 Arjan vd Reijt

17.30 uur Winnaar wedstr 1 - Winnaar wedstr 2 Rick de Jong

17.30 uur Verliezer wedstr 1 - Verliezer wedstr 2 Arjan vd Reijt

18.45 uur Nummer 1 of 2    B1 - Nummer 1 of 2      B2 Jan de Vos

18.45 uur Nummer 1 of 2    B1 - Nummer 1 of 2      B2 Ron Huser

19.45 uur Winnaar wedstr 3 - Winnaar wedstr 4 Ron Huser

19.45 uur Verliezer wedstr 3 - Verliezer wedstr 4 Jan de Vos

Wedstrijdballen geschonken door

Zeeland Refinery

& 

Heineken Brouwerijen

&

Geo Energie

&

Euro Mit Staal

&

ZLM Verzekeringen

Profile Tyrecenter Zeeland

&

Toyota de Jonge

& 

Vergo Sport

&

Rabo Bank

&

Vopak Terminal

& 

Green Bay

Solarfields

& 

North Sea Port

&

Otte Bouw

&

Gemeente Borsele

&

ITN Groep

Prijsuitreiking wordt verzorgd 

24 Augustus door Gerben Dijksterhuis

Burgemeester van de Gemeente Borsele

14 Augustus door Ben de Reu

Gedeputeerde van de Provincie Zeeland



Ster Sponsoren

NB.

Speciaal ook een woord van dank aan de vele sponsoren. Zonder hun inbreng is 

het organiseren van toernooien als deze niet mogelijk.

Heeft u belangstelling om ons toernooi te sponsoren ??? Graag!!!

We zijn graag bereid om u informatie te verstrekken.


