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Voor u het informatie boekje van het 36e BSC Toernooi 2022. Ook nu weer zijn we weer 

heel  tevreden over het deelnemersveld en de sponsoring.

Momenteel (1 juni)  zijn we druk aan de slag om alle organisatorische zaken te regelen. 

Wim Vermeulen (wat een klasbak !!) heeft de scheidsrechters indeling al rond . 

Werk-klusploeg, kantine beheerders, organisatie, enz. enz. zijn druk-druk met het opzoeken 

van vrijwilligers voor kantine, speakers, enz.

Tot slot mogen we in dit voorwoord ook onze sponsoren niet vergeten te vernoemen. Juist 

door hun ondersteuning kunnen we het BSC toernooi toch organiseren. 

Tot zover dit voorwoord: we wensen u allen een prettig en sportief toernooi en hopen dat u 

mee zal werken om dit toernooi succesvol te laten verlopen.

We hebben ook n u weer gekozen voor twee categorieën. Elke categorie heeft 8 deelnemers 

die ieder verdeeld over 2 poules hun BSC toernooi zullen spelen.

In deze flyer ziet u het toernooi schema van ons 36e Borsele Sloepoort Cup Toernooi. We 

nodigen u uit om één of meerdere keren hierbij aanwezig te zijn. 

Voor vragen of opmerkingen over dit schema kunt u terecht bij: 

• Gijs v/d Does (06 30581512) 

• Peter de Vos (06 53574172)

Met vriendelijke groeten, De BSC commissie

Peter de Winter

Gijs v/d Does

Paul Meerman

Peter de Vos

Voorwoord
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Poule A1
Dinsdag 16 augustus

Poule A2
Woensdag 17 augustus

Poule  B1
Dinsdag 23 augustus

Poule B2
Woensdag 24 augustus

Deelnemers

36e Borsele Sloepoort Cup Toernooi 2022
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Wedstrijdsecr.

& PR
Accommodatie Wedstrijdleiding

Penningmeester 

& PR
Ondersteuning

Peter de Vos

06-5357 4172

Paul Meerman

06-8396 9003

Gijs v/d Does

06-3058 1512

Peter de Winter

06-4608 8404

Ziggy Raas

06-1355 0941

E-mail: BSC@SVNIEUWDORP.NL

Coördinator 

barpersoneel

Mieneke 

Nieuwenbroek



Wedstrijdschema BSC 2022
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Poule A1

16-8 18.45 RCS Tern. Boys Jul. Simonse A1

16-8 18.45 Walcheren Meeuwen L. Uitterhoeve A2

Poule A2

17-8 18.45 SVOD’22 Zeelandia Middelburg H. v/d Ketterij A3

17-8 18.45 MZC’11 Kloetinge -23 R. Sturm A4

Poule A Finale

20-8 14.00 Verliezer A1 Verliezer A2 W. Nijsse

20-8 14.00 Verliezer A3 Verliezer A4 K. Wagenaar

20-8 18.00 Winnaar A1 Winnaar A2 J. De Pater

20-8 18.00 Winnaar A3 Winnaar A4 R. Huser

Poule B1

23-8 18.45 Patrijzen Hontenisse Jos Simonse B1

23-8 18.45 LeBo Apollo’69 J. De Vos B2

Poule B2

24-8 18.45 Nieuwdorp Krabbendijke S. Saaman B3

24-8 18.45 VCK GPC Vlissingen M. Jobse B4

Poule B Finale

27-8 14.00 Verliezer B1 Verliezer B2 Jul. Simonse

27-8 14.00 Verliezer B3 Verliezer B4 W. Spaeter

27-8 18.00 Winnaar B1 Winnaar B2 L. Uitterhoeve

27-8 18.00 Winnaar B3 Winnaar B4 R. Struik

BSC G Toernooi

Op zaterdag 17 september staat het 12e BSC G toernooi op het programma. 
De aanmelding verloopt voorspoedig; alle Zeeuwse G voetbal teams zullen acte de 
présence geven. Ook de winnaar van vorig jaar (St. Jago uit Gent) zal aanwezig zijn om de 
wisselbeker te verdedigen.

Na een afwezigheid van 2 seizoenen zijn de Zeeuwse Muzikanten ook weer van de partij. 
Dit orkest staat garant voor een swingend muziekje.
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Reglement BSC toernooi 2022
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• 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 duren 1x90 minuten.

Om de rangschikking in poules A en B te bepalen hanteren we de volgende regels:

1. Bij gelijke stand volgen er 3 strafschoppen (om en om) om een winnaar en verliezer te 

bepalen.

2. De winnaars van de 1e ronde spelen op de finaledagen tegen elkaar om de 1e en 2e plaats in 

hun poule, de verliezers om de 3e en 4e plaats.

• 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. 

• Artikel 10.
We organiseren dit toernooi met in acht neming van de dan geldende corona regels. Mocht het 

nodig zijn dan zullen we die tijdig bekend maken.
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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.

Struik
Handelsonderneming


