
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Amsterdamsche Football Club  

 

Amsterdam, 2 april 2018 

Hartelijk welkom op AFC!  

Vandaag, organiseert AFC de eerste editie van de AFC Paas Cup JO14 voor amateurverenigingen uit de 

diverse hoofdklassen in de verschillende regio’s. Binnen de verenigingen is dit initiatief zeer goed 

ontvangen getuige de vele aanmeldingen die ons ten deel vielen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we in 

korte tijd het toernooi vol hebben gekregen met een prachtig deelnemersveld. 

Het deelnemersveld bestaat uit TOP-amateurverenigingen en ook BVO FC Emmen strijd mee om de 

allereerste AFC Paas Cup. Het AFC-sportpark Goed Genoeg is deze dag volledig bezet met 16 elftallen die, 

verdeeld over 4 poules, maar liefst 36 wedstrijden afwerken. De nummers 1 en 2 van de poule kunnen zich 

via de kruisfinales plaatsen voor de finales. De nummers 3 en 4 spelen voor een plaatsingsronde. Een team 

speelt dus minimaal vier of als finalist maximaal zes wedstrijden. 

De wedstrijden worden op de vier beschikbare kunstgrasvelden gespeeld met uitzondering van de finale, 

deze wordt als de weersomstandigheden dat toelaten, op het hoofdveld van AFC gespeeld. Veld 2 (gelegen 

achter de tribune) mag deze dag gebruikt worden voor het opwarmen en inspelen van de teams. 

De AFC Paas Cup staat onder leiding van gediplomeerde club en KNVB-scheidsrechters en wordt volgens de 

KNVB Categorie B-regels gespeeld. De overige regels voor dit toernooi kunt u lezen in dit 

programmaboekje.  

Prijzen zijn er voor de eerste vier plaatsen. De drie genomineerden voor de prijs van de beste speler, beste 

keeper en topscorer worden tijdens de prijsuitreiking extra benoemd. Er is alleen één prijs voor de winnaar 

per categorie. Er is tevens een sportiviteitsprijs voor het sportiefste elftal. De nominaties worden per 

wedstrijd opgegeven door de stewards, elftaltrainers en onze toernooicommissie. 

Leuk om te weten is dat het sportpark Goed Genoeg op dit moment wordt verbouwd en er medio 2019 

een totaal nieuw sportcomplex voor terugkomt. Een model van het complex inclusief het nieuwe clubhuis 

kunt u binnen zien of een 3D tekening bekijken op onze AFC-site. Als AFC kijken wij er erg naar uit naar ons 

prachtige nieuwe onderkomen. 

Wij wensen de elftallen en bezoekers een hele sportieve en leuke dag met veel attractief voetbal. 

Met sportieve groet, 

AFC Paas Cup organisatie 

 

 

 

 

 

 

 



  Toernooi informatie  

AFC heet u als gastheer hartelijk welkom op ons sportpark Goed Genoeg en zal al het nodige in het werk 

stellen om deze dag zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen. Daar vragen wij ook uw medewerking 

bij. Er zijn enkele belangrijke zaken die wij als club willen vermelden. 

De leiders en/of trainers van de verenigingen dienen zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdtafel waar 

zij verdere informatie en instructies krijgen over het toernooi.  

Vandaag is het verloop van de AFC Paas Cup te volgen via de televisieschermen en de Tournify Live app. Ga 

naar: http://live.tournify.nl/ en vul de volgende inlogcode in: 773151. Hierna kunt u via uw telefoon het 

wedstrijdschema volgen en de uitslagen bekijken. Via de Facebookpagina en de Instagram account van AFC 

zullen we u op de hoogte houden van het toernooi verloop. Foto’s en een samenvatting van het toernooi 

kunt u na afloop vinden op de AFC-website. 

Wij houden het sportpark graag schoon en vragen u daarom gebruik te maken van de prullenbakken en/of 

de daarvoor bestemde containers. Er mag op het sportpark maar niet binnen het clubhuis gerookt worden. 

Sigarettenpeuken niet op straat of velden gooien maar in de daarvoor bestemde speciale bakken en/of 

houders op/aan de hekken van de velden. 

Alle velden zijn verboden terrein voor ouders en publiek. Dit geldt ook voor de kleedkamers onder het 

clubhuis. Alleen spelers en begeleiding mogen de velden en kleedkamers betreden. Het hoofdveld (gras) is 

gedurende de dag niet beschikbaar voor spelers en begeleiding. Alleen met uitdrukkelijke toestemming 

van AFC mag het hoofveld worden betreden. 

Op het tweede grasveld, gelegen achter het hoofdveld, kunnen de elftallen warmlopen en inspelen. 

Trainers worden verzocht genoeg ruimte te maken voor andere elftallen om dit veld te kunnen gebruiken. 

Tijdens de wedstrijden mogen er geen andere teams dan de spelende teams zich op de wedstrijdvelden 

begeven. Iedereen blijft achter de hekken tot de wedstrijden zijn beëindigd.  

Het clubhuis is niet toegankelijk voor spelers en begeleiding die voetbalschoenen met noppen dragen. De 

voetbalschoenen dienen in de hal te worden uitgetrokken. Hier wordt streng op toegezien. Dit geldt ook 

voor paraplu’s en voetbaltassen. Deze dient u op te bergen in de hal. 

Eventuele gevonden voorwerpen mag u afgeven aan de wedstrijdtafel. Deze zullen tijdens het toernooi 

worden omgeroepen om deze bij de rechtmatige eigenaar te bezorgen. 

Wij verzoeken u te allen tijde de instructies en verzoeken van de stewards op te volgen. Deze vrijwilligers 

zijn voor u het aanspreekpunt en zullen toezicht houden op een ordentelijk verloop van het toernooi. 

 

Wij hebben respect voor elkaar 

Wij zijn zuinig op de spullen van een ander en van de vereniging 

Wij accepteren de beslissing van de scheidsrechter 

Wij lossen problemen op door te praten 

Ouders en toeschouwers moedigen sportief en positief aan 

Ouder en toeschouwers blijven achter de hekken 

Zonder respect geen voetbal 

BE FRIENDS 



  De poule-indelingen  

Poule 1 - veld 3 

Vereniging Woonplaats Kleedkamer 

USV ELINKWIJK UTRECHT 18 
AFC  AMSTERDAM 2 

SV HOOFDDORP HOOFDDORP 11 

RKSV DSS HAARLEM 20 
 

Poule 2 - veld 4 

Vereniging Woonplaats Kleedkamer 

SV DE FORESTERS HEILOO 5 

BFC BUSSUM 12 

AFC’34 ALKMAAR 21 

FC EMMEN EMMEN 3 

 

Poule 3 - veld 5 

Vereniging Woonplaats Kleedkamer 
HC&FC VICTORIA 1893 HILVERSUM 16 

KON. HFC HAARLEM 7 
RODA’23 AMSTELVEEN 22 

TOGB BERKEL RODENRIJS 19 
 

Poule 4 - veld 6 

Vereniging Woonplaats Kleedkamer 

SC BUITENVELDERT AMSTERDAM 17 
HOLLANDIA HOORN 6 

KFC KOOG A/D ZAAN 23 
ATC’65 HENGELO 15 

 

 

 

 



 Poulewedstrijden  

Poule Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 

1 3 1A3 09.15 09.30 10.05 ELINKWIJK SV HOOFDDORP 
1 3 2A3 10.00 10.15 10.50 DSS AFC 

1 3 3A3 10.45 11.00 11.35 AFC SV HOOFDDORP 
1 3 4A3 11.30 11.45 12.20 DSS ELINKWIJK 

1 3 5A3 12.15 12.30 13.05 SV HOOFDDORP DSS 

1 3 6A3 13.00 13.15 13.50 ELINKWIJK AFC 
        

Poule Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 
2 4 1B4 09.15 09.30 10.05 DE FORESTERS AFC'34 

2 4 2B4 10.00 10.15 10.50 FC EMMEN BFC 
2 4 3B4 10.45 11.00 11.35 BFC AFC'34 

2 4 4B4 11.30 11.45 12.20 FC EMMEN DE FORESTERS 

2 4 5B4 12.15 12.30 13.05 AFC'34 FC EMMEN 
2 4 6B4 13.00 13.15 13.50 DE FORESTERS BFC 

        
Poule Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 

3 5 1C5 09.15 09.30 10.05 VICTORIA RODA'23 

3 5 2C5 10.00 10.15 10.50 TOGB KON. HFC 
3 5 3C5 10.45 11.00 11.35 KON. HFC RODA'23 

3 5 4C5 11.30 11.45 12.20 TOGB VICTORIA 
3 5 5C5 12.15 12.30 13.05 RODA'23 TOGB 

3 5 6C5 13.00 13.15 13.50 VICTORIA KON. HFC 
        

Poule Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 

4 6 1D6 09.15 09.30 10.05 BUITENVELDERT KFC 
4 6 2D6 10.00 10.15 10.50 ATC'65 HOLLANDIA 

4 6 3D6 10.45 11.00 11.35 HOLLANDIA KFC 
4 6 4D6 11.30 11.45 12.20 ATC'65 BUITENVELDERT 

4 6 5D6 12.15 12.30 13.05 KFC ATC'65 
4 6 6D6 13.00 13.15 13.50 BUITENVELDERT HOLLANDIA 

 

 

 

 



 Finalewedstrijden  

Kruisfinale 

Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 
3 7K3 13.55 14.05 14.40 1e poule A1 2e poule C2 

4 7K4 13.55 14.05 14.40 1e poule B1 2e poule D2 
5 7K5 13.55 14.05 14.40 1e poule C1 2e poule A2 

6 7K6 13.55 14.05 14.40 1e Poule D1 2e poule B2 

 

Plaatsingsronde 8 t/m 16 

Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 

3 8P3 14.40 14.50 15.25 1e derde poule 2e derde poule 
4 8P4 14.40 14.50 15.25 3e derde poule 4e derde poule 

5 8P5 14.40 14.50 15.25 1e vierde poule 2e vierde poule 
6 8P6 14.40 14.50 15.25 3e vierde poule 4e vierde poule 

 

 Halve finale 

Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 
3 9H3 15.25 15.35 16.10 Winnaar 7K3 Winnaar 7K6 

4 9H4 15.25 15.35 16.10 Winnaar 7K4 Winnaar 7K5 

 

Troostfinale 

Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 
3 10T3 16.10 16.25 17.00 Verliezer GH3 Verliezer GH6 

 

Finale 

Veld Wedstrijd Aanwezig Begin Eind Thuis Uit 
1 10F1 16.10 16.25 17.00 Winnaar GH3 Winnaar 9H6 

 

 Prijsuitreiking 17.15 uur 

 

 

 



 Plattegrond & Parkeren  

Het AFC-sportpark Goed Genoeg zit in een verbouwingsfase. Hierdoor dient er rekening gehouden te 

worden met parkeerproblematiek. Met ingang van 8 januari 2018 is het vanwege werkzaamheden niet 

meer toegestaan op parkeerterrein P15 aan de Beethovenstraat (oude ingang AFC) te parkeren. Hier geldt 

een bekeur- en wegsleepregeling. Ook is het niet meer vanwege de verkeersveiligheid voor ouders 

toegestaan om zijn of haar kind hier af te zetten. Het is niet mogelijk te parkeren op het AFC eigen 

parkeerterrein, deze is alleen toegankelijk voor pashouders en genodigden. Een verkeersregelaar houdt 

daar toezicht op.  

Er zullen vanaf 08.30 tot circa 10.00 uur AFC-vrijwilligers optreden als verkeersregelaar bij de ingang op de 

Antonio Vivaldistraat en de oude ingang bij de Beethovenstraat. Gelieve hun instructies op te volgen en 

niet te parkeren waar het verboden is. U loopt het risico te worden bekeurd en/of te worden afgesleept. 

Het gratis parkeeralternatief (en tevens voor kiss & ride) is de beperkte straatparkeerruimte aan de 

Vivaldistraat, parkeerplekken bij de omliggende bedrijven en de nieuwe betaald Q-park parkeergarage De 

Ravel aan de oostkant van ons sportpark, vanaf de Boelelaan ingang Antonio Vivaldistraat, te herkennen 

aan het EY-gebouw. Er kan overigens ook gratis geparkeerd worden in de wijken tegenover het AFC-

sportpark.  

Let op! De parkeertarieven van de Q-park parkeergarage hanteert op 2e paasdag een tarief van € 2,00 

per 19 minuten of een gedeelte hiervan. Deze dag wordt gezien als een reguliere maandag. Het speciale 

AFC-tarief is dan niet van toepassing! 

 

Aanrijroute AFC-sportpark Goed Genoeg 

Om elftallen en bezoekers af te zetten kunt u het beste de navigatie instellen op: 

ANTONIO VIVALDISTRAAT 150, 1083 HP AMSTERDAM 

 

 



Plattegrond AFC-sportpark 

 

Plattegrond AFC-kleedkamers 

 

 



 Paas Cuptoernooi O14 reglement  

1. Het toernooi staat open voor spelers die geboren zijn na 01-01-2004. Elk team mag 2 dispensatie spelers laten meespelen die 
in een 1 jaar hogere leeftijd categorie spelen (vanaf 01-01-2003). Dit dient vooraf te worden aangegeven op de spelerslijst. 
Voor spelers die geboren zijn na 01-01-2005 geldt géén beperking. 

2. Iedere ploeg dient voor aanvang van de eerste toernooiwedstrijd bij de toernooiorganisatie een elftallijst in te leveren, met 
daarop de naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer van elke speler. Het aantal op deze lijst voorkomende spelers 
is niet gebonden aan een limiet. 

3. Er wordt gespeeld volgens het FIFA/UEFA-reglement. Alle wedstrijdreglementen voldoen aan het reglement van de 
International Football Association Board (IFAB). 

4. Het toernooi wordt gespeeld onder categorie B, inhoudende een tijdstrafregeling voor een waarschuwing (gele kaart) en bij 
een tweede gele kaart volgt een rode kaart.  

5. Tijdens het toernooi gelden de normale invallersbepalingen; per wedstrijd vijf veldspelers en er mag door gewisseld worden. 
Voor een speler met een tijdstraf mag geen invaller worden ingebracht.  

6. De wedstrijden worden geleid door zowel club- als KNVB-scheidsrechters. Alleen in de finale wordt de scheidsrechter door twee 
neutrale, assistent-scheidsrechters geassisteerd. 

7. De deelnemende elftallen zijn ingedeeld in vier groepen van vier ploegen en spelen een halve competitie. De nummers 1 en 2 
in de poule strijden kruislings met elkaar om de finales. De plaatsen 3 en 4 spelen een laatste plaatsingsronde tegen elkaar. 

8. Elk elftal is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen en minimaal 5 minuten van tevoren zich te melden bij het veld. Is 
een elftal vijf minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig, dan wordt de tegenpartij als winnaar beschouwd met 
een uitslag van 3-0. 

9. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma het 
eerste vermeld staat, in shirt met een afwijkende kleur verschijnen. Bij twijfelgevallen beslist de scheidsrechter. 

10. De groepswedstrijden duren 2*15 minuten. Alle overige wedstrijden daarna duren ook 2*15 minuten. 
11. De “thuisploeg”” heeft de doelkeuze en de “uitploeg” trapt af. Na 15 minuten wordt van speelhelft gewisseld, hiervoor wordt 

maximaal vijf minuten in acht genomen.  
12. Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (2 x geel, dan wel rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het 

toernooi geschorst. Een speler die in de loop van het toernooi twee gele kaarten krijgt, is de eerstvolgende wedstrijd geschorst. 
Indien de geschorste speler toch wordt opgesteld verliest het team nadien de wedstrijd met 3-0. 

13. Spelers die geblesseerd raken dienen buiten het veld te worden behandeld. Het spel wordt voorgezet en er kan maar maximaal 
3 minuten blessuretijd worden bijgeteld. Bij ernstig tijdtrekken en/of ander onsportief gedrag mag de scheidsrechter bepalen 
langer door te spelen. 

14. Bij ernstig wangedrag van een speler of functionaris jegens de tegenstander, omstanders, scheidsrechter, vrijwilligers en/of 
toernooiorganisatie volgt directe schorsing van de pleger voor de rest van het toernooi. De toernooileiding beslist in deze en is 
bindend. 

15. Het aantal punten per elftal is beslissend voor het bepalen van de eindstand in de twee groepen. Per gewonnen wedstrijd krijgt 
men 3 punten. Voor elk gelijkspel 1 punt. Eindigen 2 of meer ploegen in een groep gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is ook dit 
gelijk dan beslist het onderling resultaat. Is dit ook gelijk dan worden er strafschoppen genomen om tot een beslissing te komen. 
En wel 3 strafschoppen per ploeg door 3 verschillende spelers. Is het na de serie van 3 strafschoppen nog gelijk, dan wordt om 
en om een strafschop genomen en de ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer. 

16. Alle kruis- en eindwedstrijden (ook de finale) bij gelijke stand worden beslist door een serie van 3 strafschoppen, bij gelijke 
stand om en om tot de winnaar bekend is. 

17. Indien een doelsaldo mede ontstaan is door wangedrag van de tegenpartij, dan beslist de toernooiorganisatie, in overleg met 
de scheidsrechters, over de geldigheid van de uitslag. De beslissing van de toernooiorganisatie is dan bindend. 

18. De toernooiorganisatie is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, als ook voor alle 
opmerkingen, protesten en klachten. De toernooidirectie zal geen klachten accepteren aangaande beslissingen door de 
arbitrage. 

 

 

 

 

  



 



 Toernooi sponsoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Powered by Tournify Toernooisoftware 

 

Het AFC Paas Cup toernooi O14 is mede door de bovenstaande sponsoren mogelijk gemaakt. Ook enorm 
veel dank aan de families Van Bommel, Bomer, Markvoort, Boutakbach en Van Lierop voor hun 

vrijwillige steunbijdrage om het toernooi te kunnen verwezenlijken. Daarnaast hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers, scheidsrechters, het AFC Lieverdjesfonds en de clubmensen van onze vereniging voor de 

inzet en hulp die geboden is om er een onvergetelijke voetbal dag van te maken. 

https://orangecapitalpartners.nl/
http://smit-sportprijzen.nl/
http://www.carecaverhuur.nl/

