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INTRO 
Beste 

Wij heten jullie van harte welkom op de “35+ games van VC Groot Dilbeek”.  

Het veteranentornooi met 8 ploegen gaat door in Dilbeek: Campus Roelandsveld | 
synthetisch veld, Sportlaan 24, 1700 Dilbeek. 

Verderop vind je het reglement en het wedstrijdrooster. We hebben gekozen voor een 
namiddagconcept met poulewedstrijden en een plaatsingswedstrijd. 

Iedere ploeg krijgt 80 minuten speeltijd. De wedstrijden worden in 1x20’ afgewerkt. 

In totaal staan er 16 wedstrijden gepland op ons synthetisch veld. De eerste wedstrijden 

starten om 13u30. De finalewedstrijden worden gespeeld om 17u00 en 17u30. De 

prijsuitreiking is voorzien tegen 18u00. 

Mogen wij U vragen om rekening te houden met de volgende afspraken : 

 Ieder team is minimaal 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig op 

het Roelandsveld. Ieder team is iedere keer 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd 

aanwezig op het terrein, waar ze hun wedstrijd spelen (zie terreinplan & 
wedstrijdkalender). 

 De organisatie zelf zorgt voor kazuiveltjes voor het geval twee ploegen met dezelfde 

kleuren tegen mekaar spelen. D.m.v. het spelletje schaar/steen/papier wordt aangeduid 
wie de kazuiveltjes draagt. De verliezer zal met de kazuiveltjes spelen. 

 Iedere ploeg verklaart zich akkoord met bijgevoegd reglement. 

 Ieder team voorziet zich van de nodige oefenballen. Ploegen die geen bal mee hebben, 
kunnen een bal gebruiken tegen een waarborg van € 25. 

Tot slot onze missie en visie over de 35+ games: 

Het lichaam is wellicht niet meer zo soepel als twintig jaar geleden. Dat betekent natuurlijk 

niet dat voetballen tot het verleden behoort. Maar, routiniers en veteranen zijn ondanks 
verzorgd positiespel niet meer opgewassen tegen de energie van een jong team. 

Daarom organiseert VC Groot Dilbeek een veteranentornooi in een aangepaste en plezante 5 
tegen 5 voetbalvorm op een veld van 35m op 20m. 

Bij deze voetbalvorm spelen twee teams van 5 spelers (4 veldspelers en een keeper) die ouder 

zijn dan 35 jaar. Onbeperkt wisselen is toegestaan en de buitenspelregel is niet van 

toepassing. Niet het presteren staat centraal, maar het voetballen op een recreatieve 
manier, samen met leeftijdsgenoten. 

Want, hoe oud je ook bent: voetbal gaat nooit uit je bloed. Ook als het lichaam niet meer 

exact doet wat het hoofd wil, kan je als 35-plusser nog veel plezier beleven aan het spelletje. 

Wij laten de glorietijden van onze leden, collega-voetbalclubs en sympathisanten herleven met 

onze 35+ games. 

Ook tijdens het reguliere seizoen brengen wij een veteranenploeg in competitie. Onze 

veteranen trainen op dinsdagavond en spelen hun thuiswedstrijden op vrijdagavond. Voor 

meer info over onze veteranenploeg, contacteer het bestuur via bestuur@vcgrootdilbeek.be. 

 

Met sportieve groeten,  

Denkcel Opleidingen VCGD   

mailto:bestuur@vcgrootdilbeek.be
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DEELNEMENDE PLOEGEN 
# CLUB MANAGER 

1. TOERISTEN | U09 (*) hakimmouloua@hotmail.com 

2. OUDERS VCGD | U12 youri.deryck@sibelga.be 

3. COTE OBS kerymamri@gmail.com 

4. SK LEEUW kimdeweghe@gmail.com 

5. ZWIEJEP IN NOAK iveasselman@icloud.com 

6. BOEM OP frederic.nathalie@telenet.be 

7. DE VEDETTEN geert.vanlinthout@man.eu 

8. PAPAS | U08 stephanedekoster@icloud.com 

(*) TITELVERDEDIGERS 
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TORNOOIREGLEMENT 

35+ GAMES 
1. Elke ploeg dient 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.  

2. Elke ploeg mag maximaal 10 spelers opstellen tijdens het tornooi. Het scheidsrechterblad 
wordt voor aanvang van de wedstrijd ingevuld op het wedstrijdsecretariaat.  

3. Enkel de trainer en (eventueel) 2 begeleiders mogen naast het speelveld staan.  

4. De wedstrijden worden gespeeld in duiveltjesdoelen op een veld van 35m op 20m. Wanneer 

de bal buiten gaat, wordt er niet ingeworpen maar ingedribbeld of ingetrapt vanaf de 
achterlijn en ingetrapt vanaf de zijlijn. Alle vrije trappen zijn onrechtstreeks. 

5. Het systeem van de “vliegende vervangingen” is van toepassing.  

6. De deelnemende ploegen worden verdeeld in 2 reeksen van 4 ploegen en werken de 

poulewedstrijden af op hetzelfde terrein. De wedstrijden worden gespeeld naar 1 x 20’. Elke 

ploeg van elke reeks speelt tegen alle andere ploegen van zijn reeks. Na iedere poulewedstrijd 

worden er drie penalty’s getrapt. 

7. De puntenverdeling is als volgt: 

 3 punten voor een overwinning 

 2 punten bij een gelijkspel met doelpunten 

 1 punt voor een gelijkspel zonder doelpunten 
 0 punten voor een nederlaag  

8. In iedere reeks wordt er een rangschikking opgemaakt, rekening houdend met de uitslagen 
van de poulewedstrijden. Bij gelijke stand tellen de volgende criteria in deze volgorde: 

 de behaalde punten 

 de meeste overwinningen 

 saldo penalty’s 

 het hoogst aantal doelpunten gemaakt 

 het doelpuntensaldo 

 het minst aantal tegendoelpunten 

 het resultaat van het rechtstreeks duel 

 de opgooi 

9. Voor de finalewedstrijden spelen de 2 winnaars van elke reeks tegen elkaar, de 2 tweeden 

spelen tegen mekaar, enz. … Ook deze wedstrijden duren even lang als de poulewedstrijden. 

Bij gelijke stand wint de ploeg die als eerste scoorde. Indien 0-0, trapt iedere ploeg 3 
penalty’s. 

10. Het organiserende comité houdt zich het recht om, in geval van forfait van een 

ingeschreven ploeg, een schadevergoeding te eisen van € 300. De betrokken ploeg verliest 

dan al zijn wedstrijden met 5-0. 

11. Het organiserende comité is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, andere dan 

voetbalongevallen, voor of na de wedstrijden, evenals voor diefstal of ontvreemding van 

persoonlijke voorwerpen (sieraden, geld, GSM….) De voetbaltassen worden door de 

spelers meegenomen en blijven niet rondslingeren in de kleedkamer. Na de 

wedstrijden kan er gedoucht worden in de kleedkamer, die de ploeg door VC Groot Dilbeek 

werd toegewezen. 

12. De begeleiders van de deelnemende ploegen zijn verantwoordelijk in en rond de 

kleedkamers, die hen door VC Groot Dilbeek aangeduid worden. De begeleiders moeten, voor 

de eerste wedstrijd en na de laatste wedstrijd, in de kleedkamers blijven tot zolang er spelers 

van hun club of ploeg aanwezig zijn. 

13. Het is verboden om eigen eten of drinken mee te brengen. De organisatie biedt aan 

democratische prijzen eten en drinken aan. 

14. Alleen het organiserende comité is bevoegd voor het oplossen van alle, niet in dit 

reglement voorziene gevallen. 
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15. Door inschrijving voor dit tornooi verklaart de deelnemende ploeg zich akkoord met dit 

reglement. 

16. Principe 35+-games: samen met leeftijdsgenoten voetballen op een recreatieve manier. 

17. De winnaars van de 35+-games krijgen de Wisselbeker VCGD 35+. Na 3 opeenvolgende 

eindoverwinningen, krijgt de ploeg de beker. 

18. We hopen dat het een voetbalfeest wordt in een sportieve en gezellige sfeer. 
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REEKSEN 
REEKS A 

 

REEKS B 

A 1 – TOERISTEN | U09 

 

B 5 – ZWIEJEP IN NOAK 

 

A 2 – BOEM OP 

 

B 6 – COTE OBS 

 

A 3 – SK LEEUW 

 

B 7 – DE VEDETTEN 

 

A 4 – PAPAS | U08 

 

B 8 – OUDERS VCGD | U12 
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WEDSTRIJDTABEL 

Uur Terrein Duur Wedstrijd Uitslag Penalty 
 

13:30 S1 1 x 20’ A 1 
TOERISTEN | U09 

vs A 2 
BOEM OP 

    

13:30 S2 1 x 20’ B 5 
ZWIEJEP IN NOAK 

vs B 6 
COTE OBS 

    

14:00 S1 1 x 20’ A 3 
SK LEEUW 

vs A 4 
PAPAS | U08 

    

14:00 S2 1 x 20’ B 7 
DE VEDETTEN 

vs B 8 
OUDERS VCGD | U12 

    

14:30 S1 1 x 20’ A 1 
TOERISTEN | U09 

vs A 3 
SK LEEUW 

    

14:30 S2 1 x 20’ B 5 
ZWIEJEP IN NOAK 

vs B 7 
DE VEDETTEN 

    

15:00 S1 1 x 20’ A 2 

BOEM OP 

vs A 4 

PAPAS | U08 

    

15:00 S2 1 x 20’ B 6 

COTE OBS 

vs B 8 
OUDERS VCGD | U12 

    

15:30 S1 1 x 20’ A 1 
TOERISTEN | U09 

vs A 4 
PAPAS | U08 

    

15:30 S2 1 x 20’ B 5 
ZWIEJEP IN NOAK 

vs B 8 
OUDERS VCGD | U12 

    

16:00 S1 1 x 20’ A 2 
BOEM OP 

vs A 3 
SK LEEUW 

    

16:00 S2 1 x 20’ B 6 
COTE OBS 

vs B 7 
DE VEDETTEN 

    

          

17:00 S2 1 x 20’ laatste groep A  vs laatste groep B      

17:00 S1 1 x 20’ derde groep A  vs derde groep B      

17:30 S2 1 x 20’ tweede groep A  vs tweede groep B      

17:30 S1 1 x 20’ eerste groep A  vs eerste groep B      

Prijsuitreiking om 18u00 in de KANTINE. 
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TERREIN INDELING 

 

 

  

Terrein: S2 

35m op 20m 

Terrein: S1 

35m op 20m 
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KLEEDKAMER INDELING 
CLUB KLEEDKAMER 

 

TOERISTEN | U09 3 

OUDERS VCGD | U12 3 

COTE OBS 4 

SK LEEUW 4 

ZWIEJEP IN NOAK 7 

BOEM OP 7 

DE VEDETTEN 8 

PAPAS | U08 8 
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VC GROOT DILBEEK DANKT ZIJN SPONSORS 

PLATINUM SPONSORS: 

Naam 
Activiteiten | diensten 

 

Vannerum 

 
https://www.vannerum.be/nl/  

Averbo 

 

https://www.makelaarinverzekeringen.be/makelaar/averbo-
risk-solutions-bvba-0  

Stadium 

 
https://www.stadium.be/nl  

Thesora 

 
http://www.thesora.eu/  

Teamswear en Jako 

 
https://www.teamswear.be/jako  

Security Systems Deriemaecker 

 
http://www.edrsecurity.be/  

GOLD SPONSORS: 

Naam 
Activiteiten | diensten 

 

BoBistro 

 
http://www.bobistro.be/  

Pajota 

 
https://www.pajota.be/nl/  

Carrefour Dilbeek 

 
https://winkels.carrefour.eu/nl/s/carrefour/carrefour-market-dilbeek/1802  

Carrefour Lennik 

 

https://winkels.carrefour.eu/nl/s/carrefour/carrefour-market-easy-sint-
kwintens-lennik/848  

BVBA De Ridder  
 

http://www.deridder-bvba.be/  

Corsica Paradise 
 

https://www.corsica-paradise.com/nl  

SILVER SPONSORS: 
Naam Activiteiten | diensten 

 

Advocatenkantoor Reyns 

 
http://reyns-advocaten.be/  

KBC Van Cauteren 

 
https://www.kbcagent.be/verz-vancauteren/where  

Woondecoratie Walravens 

 
http://www.vwbo.be/leden/woondecoratie-patrick-walravens  

Garage Heremans 

 
https://www.heremans.be/  

Fit nation 

 
http://www.fitnation.be/  

Automobiles JM 

 

http://www.automobilesjm.be/dealerwebs/Home.aspx?sid=483&culture=nl-
BE  

Fiskodata 

 
http://www.fiskodata.be/  

Leemans Immobiliën 

 
http://www.kantoorleemans.be/  

Pro Clean Group  

 
http://www.procleangroup.be/?lang=nl  

Megavolt 

 
https://www.megavolt.be/home/  

ACLVB | Liberale Vakbond 

 
http://www.aclvb.be/nl  

Bakkerij Stijnen  

 
http://bakkerijstijnen.be/  

https://www.vannerum.be/nl/
https://www.makelaarinverzekeringen.be/makelaar/averbo-risk-solutions-bvba-0
https://www.makelaarinverzekeringen.be/makelaar/averbo-risk-solutions-bvba-0
https://www.stadium.be/nl
http://www.thesora.eu/
https://www.teamswear.be/jako
http://www.edrsecurity.be/
http://www.bobistro.be/
https://www.pajota.be/nl/
https://winkels.carrefour.eu/nl/s/carrefour/carrefour-market-dilbeek/1802
https://winkels.carrefour.eu/nl/s/carrefour/carrefour-market-easy-sint-kwintens-lennik/848
https://winkels.carrefour.eu/nl/s/carrefour/carrefour-market-easy-sint-kwintens-lennik/848
http://www.deridder-bvba.be/
https://www.corsica-paradise.com/nl
http://reyns-advocaten.be/
https://www.kbcagent.be/verz-vancauteren/where
http://www.vwbo.be/leden/woondecoratie-patrick-walravens
https://www.heremans.be/
http://www.fitnation.be/
http://www.automobilesjm.be/dealerwebs/Home.aspx?sid=483&culture=nl-BE
http://www.automobilesjm.be/dealerwebs/Home.aspx?sid=483&culture=nl-BE
http://www.fiskodata.be/
http://www.kantoorleemans.be/
http://www.procleangroup.be/?lang=nl
https://www.megavolt.be/home/
http://www.aclvb.be/nl
http://bakkerijstijnen.be/
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Lesage 

 
http://www.funerbel.be/nl/  

Automobiles J.M. 

 
http://www.automobilesjm.be/nlbe/start.aspx  

Heylens BVBA 
 

http://www.heylens.be/?lang=nl&contact  

Cara 
 

https://www.openingsurengids.be/schoukens-buyst/dilbeek/1  

Dirk Janssens 
 

Federaal volksvertegenwoordiger 

Bernard Raveschot 
 

Erevoorzitter VCGD 

Sportdaco 
 

https://www.hln.be/de-krant/slimste-bal-ter-wereld-komt-uit-
belgie~a68ed668/  

Royer NV 
 

http://www.royer.be/  

Fierens 
 

http://www.fierenskeukens.be/  

Volvo De Smet 
 

https://partner.volvocars.be/nl/desmet  

 

 

 

 

http://www.funerbel.be/nl/
http://www.automobilesjm.be/nlbe/start.aspx
http://www.heylens.be/?lang=nl&contact
https://www.openingsurengids.be/schoukens-buyst/dilbeek/1
https://www.hln.be/de-krant/slimste-bal-ter-wereld-komt-uit-belgie~a68ed668/
https://www.hln.be/de-krant/slimste-bal-ter-wereld-komt-uit-belgie~a68ed668/
http://www.royer.be/
http://www.fierenskeukens.be/
https://partner.volvocars.be/nl/desmet

