
 

 

REGLEMENT EM-VAN DER WAL CUP 

Hoofdsponsors: EM Kantoorsystemen en Van der Wal Interieur 

Het toernooi om de EM Kantoorsystemen Cup wordt georganiseerd door 
uitgeverij Kontakt Mediapartners, waarvan Regio-Voetbal een onderdeel is. Een 
hiervoor aangestelde commissie is belast met de organisatie. 
 
Loting 
Het toernooi zal worden gespeeld volgens het knockoutsysteem, mogelijk 
startend met een poulefase. Clubs die bij elkaar in de competitie zijn ingedeeld, 
kunnen elkaar in de eerste twee ronden in principe niet treffen, hoewel dit 
soms in de poules niet helemaal te vermijden is. In de eerste ronde c.q. 
poulefase zal de reistijd zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
Het toernooischema is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Insteek is dat 
alle deelnemende clubs minimaal twee wedstrijden spelen. 
 
Vaststelling van de wedstrijden gebeurt door de toernooicommissie. Elke ronde 
kent een vooraf bepaalde periode waarin de wedstrijd gespeeld dient te 
worden. Verschuiven van een wedstrijd kan -in onderling overleg tussen de 



clubs én met de arbitrage- maximaal zeven werkdagen voorafgaand aan het 
duel. Er wordt doordeweeks gespeeld; spelen op zaterdag is namelijk veelal 
problematisch i.v.m. het aanstellen van de scheidsrechters.  
 
Als van de opgegeven datum wordt afgeweken, de organisatie hiervan z.s.m. in 
kennis stellen (zodat de juiste speeldatum op Regio-Voetbal kan worden 
gepubliceerd) via e-mail: info@regio-voetbalcup.nl 
 
Verenigingen die door de tuchtcommissie KNVB definitief uit de competitie 
worden genomen, worden ook door de organisatie van de EM-Van der Wal Cup 
uit het toernooi gehaald. 
 
Aanmelden = meedoen. Ploegen die zich terugtrekken uit het toernooi krijgen 
een boete en kunnen voor de volgende toernooi-editie worden uitgesloten van 
deelname. 
 
Wedstrijden 
Wedstrijden worden gehouden onder de spelregels zoals de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond ze heeft vastgesteld. In de EM-Van der Wal Cup zijn 
wedstrijden, met uitzondering van de finale, zonder verlenging. Bij een 
gelijkspel zal direct na afloop zal worden overgegaan op strafschoppen (dit 
geldt uiteraard niet voor de wedstrijden in de eventuele poulefase). Mocht er 
na vijf strafschoppen per partij geen winnaar zijn, wordt de reeks om en om 
afgerond tot er een winnaar is. 
 
In afwijking van de KNVB-regels mag tijdens de wedstrijden vijf keer worden 
gewisseld. Terugwisselen is (mits binnen de limiet van in totaal vijf wissels) 
toegestaan. 
 
Per wedstrijd wordt er in de EM-Van der Wal Cup een scheidsrechter 
aangesteld door de scheidsrechterscoördinator. De clubs zorgen zelf voor een 
assistent-scheidsrechter. De halve finales en de finale zullen door een neutraal 
trio worden geleid. 
 
Deelnemende elftallen dienen de (digitale) spelerspassen bij zich te hebben. 
 
Wanneer de tenues van de tegen elkaar spelende clubs qua kleur onvoldoende 
afwijkend zijn, zorgt de thuisclub voor reservetenues. 
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Elke thuisspelende vereniging dient meteen na afloop de uitslag aan de 
organisatie door te geven. Dit kan middels een e-mail naar: info@regio-
voetbalcup.nl. 
 
In de e-mail graag een kort wedstrijdverslag (scoreverloop, doelpuntenmakers 
en een korte karakteristiek) opnemen. Deze gegevens zullen op www.regio-
voetbal.nl worden gepubliceerd. 
 
Heffen van entreegeld bij wedstrijden om de EM Kantoorsystemen Cup / Jakko 
Sport Cup is niet toegestaan. 
 
Afgelastingen 
Indien het veld niet bespeelbaar is en er tot afgelasting en/of herkeuring moet 
worden overgegaan, moet dit zo snel mogelijk worden gemeld aan organisatie 
van de EM-Van der Wal Cup. Dit kan middels een e-mail naar: info@regio-
voetbalcup.nl. 
 
Bij een afgelasting verschuift de wedstrijd automatisch naar de volgende week. 
Dan dient er verplicht op kunstgras gespeeld te worden, mocht die 
mogelijkheid er zijn. Als de tegenstander over kunstgras beschikt, wordt de 
wedstrijd dus ‘omgedraaid’ (uiteraard alleen als er bij de ploeg die thuis heeft 
geloot -weer- niet kan worden gespeeld). 
 
Tuchtzaken 
Voor wedstrijden van de EM Kantoorsystemen Cup Jakko Sport Cup is een 
spelerslijst ontworpen. Dit volstaat voor de arbitrage.  
 
Z.s.m. na afloop van de wedstrijd de uitslag mailen naar: info:regio-
voetbalcup.nl.  
Appen mag ook: 06-53410019 
 
Mochten verklaringen nodig zijn, deze uiterlijk twee dagen na de wedstrijd op 
schrift stellen en opsturen naar: Toernooicommissie Regio-Voetbal Cup, p/a 
Postbus 1, 2977 ZG  Goudriaan. 
 
Alle spelers die deelnemen aan de EM-Van der Wal Cup dienen lid te zijn van 
de vereniging waarvoor hij uitkomt en te beschikken over een geldige 
spelerskaart. Tevens dient een speler aan officiële KNVB-wedstrijden deel te 
mogen nemen. 
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Spelers en trainers die door de KNVB langdurig zijn geschorst (n.a.v. excessen), 
mogen niet deelnemen aan wedstrijden in de EM-Van der Cup. Spelers die door 
de KNVB regulier voor competitie- en bekerwedstrijden zijn uitgesloten, mogen 
wel deelnemen aan wedstrijden om de EM-Van der Wal Cup. 
 
Bij een rode kaart in het toernooi kan een rapport bij de scheidsrechter worden 
opgevraagd. Bij een rode kaart volgt automatisch een uitsluiting voor de 
eerstvolgende toernooiwedstrijd en zal een schorsing worden opgelegd.  
 
Indien er een exces plaatsvindt, kan er gekozen worden om de zaak aanhangig 
te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB. Dit is -mede- afhankelijk van de 
rapportage van de scheidsrechter en van beide clubs. Als de betreffende club 
zelf adequate maatregelen neemt, kan dit een rol spelen in de afweging een 
rode kaart al dan niet door te geven. Een door de toernooi-organisatie 
benoemde strafcommissie is belast met de beoordeling hiervan. 
 
Onder excessen wordt verstaan: gewelddadige handelingen en ernstig 
wangedrag. 
 

 Bedreiging 

 Handtastelijk optreden tegen (assistent-)scheidsrechter 

  Natrappen, slaan, spugen (raak) 

 Kopstoot, kniestoot, elleboogstoot (raak) 

 Bal in gezicht duwen / gooien (raak) 

 Discriminerend taalgebruik 

 Andere gewelddadige handelingen of ernstig gemeen spel 
 
Een team dat vanwege collectief wangedrag ten opzichte van de scheidsrechter 
en/of vanwege wangedrag door bijvoorbeeld een vechtpartij of andere 
gewelddadige handelingen schuldig wordt bevonden aan het staken van een 
wedstrijd kan uit het toernooi worden gezet.  
 
Indien er een niet-gerechtigde speler deel heeft genomen, zal de club die in 
overtreding is reglementair met 3-0 verliezen. Hierdoor zal de tegenstander 
naar de volgende ronde gaan. Dit betekent dat voorafgaand aan de wedstrijden 
de spelerspassen kunnen worden gecontroleerd. 
 
Tot slot 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de EM-
Van der Wal Cup. 



 


