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Beste voetbalspeler en liefhebbers, 

 

Hoewel er nog steeds mensen op vakantie zijn (of nog moeten gaan) is de 

voorbereiding van de competities in het amateurvoetbal alweer enige tijd gele-

den gestart. Traditiegetrouw is het voetbalkampioenschap van Albrandswaard 

onderdeel van deze voorbereiding/oefenperiode op het nieuwe voetbalseizoen, 

waarvan de start staat gepland op 5 en 6 september a.s.  

Het voetbalkampioenschap van Albrandswaard is met name een podium om de 

eventuele vernieuwde en/of versterkte amateurvoetbalteams van Albrands-

waard (6 in totaal) aan het werk te zien. Wat te denken van Oude Maas, dat in 

de vorige editie de Wout Dijkhuizen Bokaal wist te veroveren, en het in de 

competitie dunnetjes over deed. Zuidland werd kampioen, maar de mannen 

van Warry van Wattum wisten zich via de nacompetitie alsnog voor de 1e klas-

se te plaatsen. Een historisch moment voor de vereniging. Ook WCR Zon wist 

zich via de nacompetitie een klasse hogerop te werken en komt komend sei-

zoen uit in de 2e klasse. Ook voor PSV Poortugaal-Zon en PSV Poortugaal Zat 

was er een plaatsje in de nacompetitie, maar beide teams moesten in de 1e 

ronde van dit toetje hun meerdere erkennen in de tegenstander. VV Rhoon viel 

enigszins tegen en was te wisselvallig om voor de prijzen mee te doen, hoewel 

de nacompetitie op een haar na werd gemist. Dat laatste geldt ook voor WCR 

Zat dat als 4e in de eindstand normaliter voor nacompetitie in aanmerking had 

moeten komen. Omdat NBSVV (geëindigd als 5e) de 2e periode had weten bin-

nen te halen, ging het toetje aan de mannen van Rob Warner voorbij.  

Wie gaat komend seizoen hoge ogen gooien? Wie gaat het moeilijk krijgen? Al-

tijd boeiend, zeker aan de bar in de kantines.  

Het kampioenschap start op dinsdagavond, 11 augustus a.s. met de poule-

wedstrijden, die gespeeld worden op het complex van PSV Poortugaal aan de 

Albrandswaardseweg.  

De finales (zaterdag, 15 augustus a.s.) worden dit keer afgewerkt op het com-

plex van WCR (Omloopseweg). De wedstrijden om de 3e t/m de 6e plaats star-

ten om 13.00 uur. De grote finale is gepland om 15.00 uur. 

Wij wensen de besturen, spelers en begeleiding, scheidsrechters en supporters 

goede en sportieve wedstrijden toe met veel kijkplezier. 

 

Namens de Organisatie, 

Jaap Lodder en Arie Korteweg. 



Indeling poules 

 
Op 4 april 2015 werd de wedstrijd vv Rhoon – PSV Poortugaal (zat) gespeeld. 

Na afloop van deze wedstrijd heeft de loting voor de poulewedstrijden plaats-

gevonden. De poule-indeling is als volgt: 

 

 

Willem van Hanegem-poule: 

WCR (zaterdag) 

vv Rhoon  

WCR (zondag)  

 

 

 

 

Coen Moulijn-poule 

PSV Poortugaal (zaterdag) 

Oude Maas 

PSV Poortugaal (zondag) 

 

PROGRAMMA POULEWEDSTRIJDEN 
 

Willem van Hanegem-poule (complex PSV Poortugaal) 

 
Dinsdag 11 augustus 2015 - scheidsrechter Sjaak Zuidwijk (Nieuwerkerk a/d IJssel) 

 

 

Tijdstip Wedstrijd Uitslag 

19.00 uur WCR (zat)  vv Rhoon  - 

20.00 uur WCR (zon) - WCR (zat) - 

21.00 uur vv Rhoon - WCR (zon) - 

 

 
 1 2 Totaal Doelsaldo 

WCR (zon)     - 

vv Rhoon    - 

WCR (zat)    - 

 

 



PROGRAMMA POULEWEDSTRIJDEN 
 

Coen Moulijn-poule (complex PSV Poortugaal) 

 
Dinsdag 11 augustus 2015- scheidsrechter Meindert Voogt (Hellevoetsluis) 

 

 

Tijdstip Wedstrijd Uitslag 

19.00 uur PSV Poortugaal (zat) - Oude Maas - 

20.00 uur PSV Poortugaal (zon) - PSV Poortugaal (zat)  - 

21.00 uur Oude Maas  - PSV Poortugaal (zon) - 

 

 
 1 2 Totaal Doelsaldo 

Oude Maas    - 

PSV Poortugaal (zat)    - 

PSV Poortugaal (zon)     - 

 

PROGRAMMA FINALEWEDSTRIJDEN 
Locatie: complex WCR 

 

 
Zaterdag 15 augustus 2015  

 

5e en 6e plaats  

13.00 uur Nr. 3 poule Willem van Hanegem – Nr. 3 poule Coen Moulijn 

scheidsrechter Sjaak Zuidwijk (Nieuwerkerk a/d IJssel) 

 
 
3e en 4e plaats  

13.00 uur Nr. 2 poule Willem van Hanegem – Nr. 2 poule Coen Moulijn 

scheidsrechter Pierre Korsius (Heinenoord) 

 

 
1e en 2e plaats  

15.00 uur Nr. 1 poule Willem van Hanegem – Nr. 1 poule Coen Moulijn 

scheidsrechter Meindert Voogt (Hellevoetsluis)  

 

  



Leiding en organisatie is in handen van de Sportstichting Albrandswaard 

i.s.m. de heren Arie Korteweg en Jaap Lodder. 

 

 

Vorige winnaars "Wout Dijkhuizen-bokaal":  

 
 2014 Oude Maas 

 2013 PSV Poortugaal (zon) 

 2012 Oude Maas 

 2011 PSV Poortugaal (zon) 

 2010 PSV Poortugaal (zon) 

 2009 PSV Poortugaal (zon) 

 

 1996 PSV Poortugaal 

 1995 WCR 

 1994 PSV Poortugaal 

 1993 WCR 

 1992 WCR (definitief) 

 1991 WCR 

 1990 WCR  

 1989 WCR 

Competitie-indelingen verenigingen Albrandswaard 

Seizoen 2015-2016 

 

Zaterdagverenigingen 

 

 Oude Maas  (1e klasse C): 

Brielle, Bruse Boys (Bruinisse), Heerjansdam, Kloetinge, Nieuw Lekkerland, 

Oranje Wit (Dordrecht), Pelikaan (Zwijndrecht),  

Prinsenland (Dinteloord), Rijsoord, SHO (Oud-Beijerland),  

Smitshoek (Barendrecht), VVGZ (Zwijndrecht), Zuidland 

 

 

 vv Rhoon  (3e klasse D): 

Bernisse (Heenvliet), sc Botlek (Spijkenisse), HBSS (Schiedam), 

Leonidas (Rotterdam), Nieuwenhoorn, PSV Poortugaal, Rijnmond Hoogvliet 

Sport (Hoogvliet), Rockanje, Rozenburg, Victoria ’04 (Vlaardingen), Vlotbrug 

(Hellevoetsluis), Zestienhoven (Rotterdam) 

 

 

 PSV Poortugaal zaterdag  (3e klasse D): 

Bernisse (Heenvliet), sc Botlek (Spijkenisse), HBSS (Schiedam), 

Leonidas (Rotterdam), Nieuwenhoorn, vv Rhoon, Rijnmond  

Hoogvliet Sport (Hoogvliet), Rockanje, Rozenburg, Victoria ’04 (Vlaardingen), 

Vlotbrug (Hellevoetsluis), Zestienhoven (Rotterdam) 

 

 

 WCR zaterdag  (4e klasse F) 

BZC/Zuiderpark (Rotterdam), sv Charlois (Rotterdam),  

DRL (Rotterdam), de Egelantier Boys (Rotterdam), Hekelingen,  

Kocatepe (Rotterdam), LMO (Rotterdam), SCO ’63 (Spijkenisse),  

Simonshaven, Spartaan ’20 (Rotterdam),  

TransvaliaZW (Rotterdam), Vierpolders, Zwartewaal 

 



Competitie-indelingen verenigingen Albrandswaard 

Seizoen 2015-2016 

 

Zondagverenigingen 

 

 PSV Poortugaal  (1e klasse B) 

Boshuizen (Leiden), DRL (Rotterdam), GDA (Den Haag), IFC (Hendrik-Ido-

Ambacht), Olympia (Gouda), PFC (Geervliet), SJC (Noordwijk), SVDPW 

(Schiedam), TAC ’90 (Den Haag), VELO  

(Wateringen), VOC (Rotterdam), Wateringse Veld GONA (Den Haag), cvv 

Zwervers (Capelle aan den IJssel) 

  

 

 WCR zondag (2e klasse D) 

GLZ Delfshaven (Rotterdam), Gouda, Groeneweg (Zevenhuizen),  

JHR (Rotterdam), Kocatepe (Rotterdam), OVV (Oostvoorne),  

RVC ’33 (Reeuwijk), Slikkerveer, Spartaan ’20 (Rotterdam), TOGB (Berkel), 

UNIO (Oudewater), VFC (Vlaardingen), XerxesDZB  

(Rotterdam) 

 
  

Wedstrijdreglement 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen van de K.N.V.B.  

2. De poulewedstrijden duren 1x 45 minuten zonder pauze.  

3. De finalewedstrijden duren 2x 45 minuten met een normale pauze.  

4. Na de poulewedstrijden wordt voor beide poules een klassement opgesteld. Bij gelijke 

stand van twee of meer teams beslist het doelsaldo. Indien dit ook gelijk is tellen de meest 

gescoorde doelpunten.  

5. De finalewedstrijden bestaan uit drie wedstrijden; Voor de 5e en 6e plaats wordt gestreden 

door de teams die de derde plaats hebben behaald in de poules; Voor de 3e en 4e plaats 

wordt gestreden door de teams die de tweede plaats hebben behaald in de poules; De 

winnaars van beide poules spelen om de 1e en 2e plaats, ofwel om het Voetbalkampioen-

schap van Albrandswaard 2015.  

Bij een gelijke stand van deze finalewedstrijden bepalen penalty's de eindstand.  

6. Alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de K.N.V.B. Elk team zorgt voor 

een eigen assistent-scheidsrechter tijdens de wedstrijden.  

7. Een speler die uit het veld wordt gestuurd (rode kaart of twee keer geel) is automatisch 

voor de volgende wedstrijd van het Kampioenschap geschorst. Overigens worden alle gele 

kaarten na afloop van de gespeelde wedstrijden kwijtgescholden.  

8. Tijdens de wedstrijden zijn per team drie wisselspelers (excl. de keeper) toegestaan.  

9. Voor de aanvang van iedere wedstrijd moet bij de organisatie en de scheidsrechter een 

elftallijst (incl. wisselspelers) worden ingediend met daarop vermeld de naam, voorletters 

en het rugnummer van elke speler.  

10. Bij gelijke clubkleuren of nagenoeg gelijke clubkleuren, zulks ter beoordeling van de 

scheidsrechter, dient het team dat in het wedstrijdprogramma als tweede vermeld staat in 

shirts van een afwijkende kleur te spelen.  

11. De winnaar van het toernooi (Voetbalkampioen van Albrandswaard) komt in het bezit van 

de door de Sportstichting Albrandswaard beschikbaar gestelde Bokaal: de "Wout Dijkhui-

zen-Bokaal"  

12. De vereniging die deze bokaal drie keer achtereen of vijf keer in totaal weet te winnen, 

wordt de definitieve eigenaar van deze bokaal.  

13. De Sportstichting Albrandswaard is niet aansprakelijk voor schade toegebracht of ontstaan 

tijdens de wedstrijden.  

 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van dit Kam-

pioenschap.  

 


