
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 2 
 
 

 
HYDROSTEEL BOKAAL 2009-2010 

 
POULE-INDELING 
 
A B C 
Erasmus   ODI   Eureka 
SKV        Sperwers           Spirit 
THOR      ZKV          Unicum 
 

PROGRAMMA / UITSLAGEN POULEWEDSTRIJDEN 
    
Wed.nr. Wedstrijd  Dat. - Uitslag Tijd Hal 
Poule A      
S1 SKV - Erasmus 14-3   
S4 Erasmus - THOR   5-21   
S7 THOR - SKV Di.  17 nov. 20.00 uur Asterlo - Rotterdam 
Poule B      
S2 Sperwers - ZKV   8-8   
S5 ZKV - ODI   5-7   
S8 ODI - Sperwers Wo.18 nov. 19.30 uur Margriethal - Schiedam 
Poule C      
S3 Spirit - Unicum 21-5   
S6 Unicum - Eureka   6-14   
*S9 Eureka - Spirit Di.  17 nov. 19.30 uur Westwijkhal - Vlaardingen 
* Thuiswedstrijd Eureka die wordt gespeeld in de Westwijkhal. Eureka zorgt voor een scheidsrechter 
 

LET OP ARTIKEL 2 UIT HET REGLEMENT BEKERCOMPETITIE 
 

2. De eerstgenoemde vereniging wordt beschouwd als de thuisspelende club en heeft daardoor de 
vakkeuze en de beginworp. TEVENS ZORGT ZIJ VOOR EEN SCHEIDSRECHTER  
 ( ALLEEN BIJ DE POULEWEDSTRIJDEN ), ZAALWACHT EN HET SCOREBORD. 

 
                                   Tussenstand 
 

A  B C 
THOR       1-2  21-5 ODI              1-2    7-5 Spirit         1-2  21-5 
SKV          1-2  14-3 Sperwers     1-1    8-8 Eureka      1-2  14-6 
Erasmus   2-0     8-35 ZKV             2-1  13-15 Unicum     2-0  11-35 

 
 
 



 
PROGRAMMA 1e ronde 

 
Voor de 1e ronde, die gespeeld wordt in week 49, is inmiddels geloot. 
De onderstaande wedstrijden kwamen uit de beker: 
 
Wed.nr. Wedstrijd  Datum Tijd Hal 
      
S10 TOGO ‘t Capproen Di 1 dec. 20.30 Sportpunt Zeeland - Goes 
S11 Nikantes KOAG Di 1 dec. 21.15 Hoogvliethal - Hoogvliet 
S12 WION RWA Di 1 dec. 21.00 WIONhal - Rotterdam 
S13 DVS ‘69 Winnaar poule C Di 1 dec. 21.00 Sophiahal - H.I.Ambacht 
S14 Vitesse Korbis Di 1 dec. 20.30 Riederpoort - Barendrecht 
S15 DSO Voltreffers Woe 2 dec. 21.00 De Niervaert - Klundert 
S16 Ten Donck/Kom K. Nieuwerkerk Woe 2 dec. 20.30 Reijerparkhal - Ridderkerk 
S17 Ventura Sport Good Luck Do 3 dec. 20.45 Apollohal - Strijen 
S18 Velox KCC/Hijbeko Do 3 dec. 20.30 Wilgenring - Rotterdam 
S19 Trekvogels Bolnes Do 3 dec. 21.15 Zadkine - Rotterdam 
S20 ACKC Kinderdijk Do 3 dec. 20.45 De Jager - Giessen 
S21 Sagitta Harga Do 3 dec. 20.30 De Fakkel - Ridderkerk 
S22 Merwede Olympia Do 3 dec. 20.15 De Lockhorst - Sliedrecht 
S23 Winnaar poule A Oranje Nassau ??   
S24 Winnaar poule B OZC ??   
S25 ADO Korbatjo *   
 
* S25  ADO heeft zich teruggetrokken.   ADO - Korbatjo  0-5,  reglementaire uitslag. 
 
Voor bovenstaande wedstrijden wordt een neutrale scheidsrechter aangewezen! 
 
In de 2e ronde (achtste finales) komen uit: de winnaars van de wedstrijden uit de 1e ronde. 
De wedstrijden in de 2e ronde (achtste finales) worden gespeeld in week 51 - 2009. 
 
De winnaars van de wedstrijden uit de achtste finales spelen in week 1 - 2010 de kwartfinales. 
 
De halve finales worden gespeeld op dinsdag 26 januari 2010 in de Reijerparkhal te 
Ridderkerk. 
 

De finale is op dinsdag 16 februari 2010 en wordt gespeeld in de sporthal  
de Boog te Krimpen a/d IJssel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



REGLEMENTEN BEKERCOMPETITIE 
 

1. Er zijn 3 poules van 3 ploegen. In de 3 poules ontmoeten alle ploegen elkaar 1 keer. De wedstrijdduur 
voor poulewedstrijden bedraagt 2 x 25 minuten met 5 minuten rust.  
Er is 5 minuten tijd om in te schieten. 

2. De eerstgenoemde vereniging wordt beschouwd als de thuisspelende club en heeft daardoor de 
vakkeuze en de beginworp.  

TEVENS ZORGT ZIJ VOOR EEN SCHEIDSRECHTER ( alleen bij de poulewedstrijden ), ZAALWACHT 
EN HET SCOREBORD. 
3. De winnaars van elke poule gaan met de 29 vrijgestelde ploegen naar de eerste ronde. De winnaar van 

iedere poule is degene die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Is dit bij meerdere ploegen gelijk 
dan geldt achtereenvolgens: 

• doelsaldo. 
• uitslag onderlinge wedstrijd. 
• aantal gescoorde doelpunten. 
• doelgemiddelde. 

4. In de eerste ronde, achtste finales en kwart finales is de speeltijd 2x30 minuten met 5 minuten rust. Er 
is 5 minuten tijd om in te schieten. Wanneer de wedstrijd na het verstrijken van de normale speelduur in 
een gelijkspel eindigt, worden er strafworpen genomen. OPMERKING: Voor deze strafworpen is in 
het programma 10 minuten ingebouwd. 

5. Indien strafworpen moeten worden genomen, mag de uitspelende ploeg hiermee beginnen. Alle spelers 
van elke ploeg nemen een strafworp met dien verstande, dat de spelers van beide ploegen om en om 
één strafworp nemen ( ploeg A1-ploeg B1.A2-B2, enz; zie art. 13 lid 5c Reglement van Wedstrijden ). 

6. De enige personen die in het vak waar de strafworpen worden genomen mogen bevinden zijn de 
nemer van de strafworp en de scheidsrechter. Alle overige spelers moeten zich in het andere vak 
opstellen in afwachting van of na afloop van hun beurt. Het publiek moet buiten het speelveld blijven. 

7. Indien de eerste serie strafworpen gelijk eindigt, wordt de procedure herhaald tot een beslissing is 
verkregen. 

8. Een vervangen speler mag niet meedoen aan het nemen van strafworpen, zijn /haar vervanger wel. 
Een weggezonden speler mag eveneens niet aan het nemen van strafworpen deelnemen. 

9. In de eerste ronde, achtste finales, kwart finales en halve finales gaan de winnaars door naar de 
volgende ronde. 

10. De halve finale wedstrijden en de finale zal, indien bij het verstrijken van de normale speeltijd ( 2x 30 
minuten ) de stand gelijk is, eerst 2x10 minuten worden verlengd. Deze verlenging wordt begonnen in 
de vakopstelling waarin de wedstrijd is begonnen. De eerste 10 minuten spelen beide ploegen in de 
richting waarin de eerste speelhelft werd gespeeld. Na het verstrijken van de eerste 10 minuten wordt 
van korf gewisseld. Indien de stand na verlenging nog of wederom gelijk is, worden strafworpen 
genomen, waarbij de scheidsrechter door loting vaststelt welke ploeg hiermee zal beginnen ( art. 13 lid 
5c Reglement van Wedstrijden ). 

11. Bij de halve finale wedstrijden en de finale ontvangt de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd 
op schrift de beginopstelling van beide ploegen, waarna hij door loting vaststelt welke ploeg de 
vakkeuze en de uitworp heeft. 

12. Indien een ploeg zich terugtrekt of niet op komt moet zij rekening houden dat de zaalhuur voor haar 
rekening komt en de wedstrijd is verloren met 5-0. 

13. Verplaatsen van wedstrijden is alleen toegestaan wanneer er zaalruimte beschikbaar is in de zelfde 
week dat hij is vastgesteld. De beide verenigingen en de scheidsrechter moeten met de verplaatsing 
akkoord gaan anders moet er op de aangegeven datum en tijd gespeeld worden. 

14. Voor deelname aan de bekercompetitie ( HYDROSTEEL - BOKAAL ) zijn conform het op de Algemene 
Vergadering van 23 juni 2007 aangenomen en vastgestelde deelnemerskosten verschuldigd van  
� 10,00 per wedstrijd per team. 

15. Verder gelden de reglementen van het K.N.K.V. 
 
WEDSTRIJDFORMULIER  VERPLICHT!!!!! 
WEDSTRIJDNUMMER OP HET WEDSTRIJDFORMULIER VERMELDEN!!!!! 
 
DE THUISSPELENDE VERENIGING ZORGT DAT DE UITSLAG WORDT 
DOORGEGEVEN UITERLIJK DONDERDAGAVOND PER E-MAIL OF TELEFOON AAN: 
Piet Lagerwaard 0180 - 424717 , e-mail: piet-lagerwaard@hetnet.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het AD Rotterdams Dagblad 
 
               
     zal de uitslagen iedere maandag, 

   
 
      na een speelweek, 
       
 
       opnemen in de krant. 
 


