
 

Reglement 2021-2022 

Kunstgrasvoetbalcompetitie  (KGVC) 
 

In het academische jaar 2021-2022 wordt er op de maandagavonden een open 

voetbalcompetitie gespeeld op de kunstgrashockey- en voetbalvelden van X TU Delft. Deze 

competitie bestaat uit 6 poules van 16 teams, die één maal een halve competitie spelen van 

15 wedstrijden. Deze wedstrijden worden om de week gespeeld. Daarna gaan de beste 8 

teams naar de Winnaarspoule en de overige 8 naar de verliezerspoule . De competitie wordt 

dan vervolgd door een volledige competitie van 14 wedstrijden. 

 

De wedstrijden duren 60 minuten en worden gespeeld zonder scheidsrechter. De speeldata 

zijn als volgt:  

Speeldag Datum 

  

1 13 september 

2 20 september 

3 27 september 

4 4 oktober 

5 11 oktober 

6 18 oktober 

7 8 november 

8 15 november 

9 22 november 

10 29 november 

11 6 december 

12 13 december 

13 20 december 

14 10 januari 

15 7 februari 

 

Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig X-abonnement. Deze kan je 

aanschaffen via http://www.tudelft.nl/x of bij de hosts in de entreehal.   

Inschrijven door aanvoerder  

Inschrijven voor deze competitie kan vanaf 1 september via deze link. (12:00).  

Waar voorheen het hele team per speler werd ingeschreven, worden er tijdens deze 

inschrijving alleen de teamcaptain ingeschreven. Wanneer de inschrijving volledig is zal 

iedere teamcaptain een infomail met het persoonlijke inschrijfformulier ontvangen. We 

verwachten dat voor 14 september het formulier is ingevuld en dat iedere speler een geldig 

X-abonnement heeft. 

Speeldag Datum 

  

16 14 februari 

17 21 februari 

18 28 februari 

19 7 maart 

20 14 maart 

21 21 maart 

22 28 maart 

23 25 april 

24 2 mei 

25 9 mei 

26 16 mei 

27 23 mei 

28 30 mei 

29 13 juni 

Finaledag 20 juni 

http://www.tudelft.nl/x
https://www.tudelft.nl/x/aanbod/overzicht-a-z/voetbal


 

Ook ondertekent de aanvoerder een verklaring waarin staat dat alle leden van zijn/haar 

team in het bezit zijn van een X-abonnement, dat het team alleen mag voetballen met 

speelgerechtigde spelers en dat de aanvoerder en alle teamgenoten op de hoogte zijn van 

de ‘sportiviteitsregels’*.   

*zie verderop in dit reglement. 

Inschrijven van spelers 

Na inschrijving ontvangt de aanvoerder een infomail met een inschrijfformulier. Hierin zal de 

teamcaptain de namen van iedere speler doorgeven met het X-abonnentnummer, 

geboortedatum en e-mailadres. 

 

Kosten inschrijving 

De kosten voor de inschrijving van een team zijn gratis. Hiervoor krijgt een team toegang tot 

deelname aan het toernooi. 

Te weinig spelers 

Te weinig spelers? Ieder team dat door blessureleed, tentamenstress of andere redenen 

onvoldoende spelers heeft, mag gedurende de gehele competitie gebruik maken van 

gastspelers.   

• Voor gastspelers zonder X-abonnement dient het team of de speler voorafgaand aan 

de wedstrijd een weekabonnement à € 7,00 te kopen bij de hosts in de entreehal.  

Let op:  

o Weekabonnementen worden alleen verkocht aan deelnemers die een geldige 

studenten- of medewerkerskaart (campuskaart) kunnen tonen;   

o Weekabonnementen kunnen niet meer worden aangeschaft zodra de 

wedstrijd is begonnen.  

 

Sportiviteitsregels  

X TU Delft wil alle TU-studenten en medewerkers graag in de gelegenheid stellen optimaal 

gebruik te maken van haar brede, vernieuwende en laagdrempelige sportaanbod. De 

geboden kwaliteit kan alleen worden gehandhaafd en uitgebreid wanneer alle sporters bij X 

in het bezit zijn van een geldig abonnement. Vanwege haar financiële afhankelijkheid van 

abonnementen, is X genoodzaakt zorgvuldig toe te zien op het bezit van geldige 

abonnementen. 

 

Op grond van bovenstaande verwachten wij sportief gedrag van aanvoerders en spelers. 

Sportief gedrag tijdens de wedstrijden, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef 

voor wat betreft geldige abonnementen.  

Dit houdt in:  



 

1. dat het complete team, waarvan één (of meer) speler(s) zonder geldig abonnement 

speelt/spelen, met onmiddellijke ingang uit de competitie wordt genomen;  

2. dat geen van de individuele spelers uit het gediskwalificeerde team nog toegang 

heeft tot de betreffende competitie. 

 

Niet komen opdagen 

 Wanneer een team niet komt opdagen, heeft het team dat wel aanwezig is recht op 

een 3-0 overwinning; 

 Afmelden gebeurt onderling en hierover kan de aanvoerder van de tegenstander 

ruim van te voren worden geïnformeerd; 

 Teams zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en meningsverschillen moeten 

onderling opgelost worden. Het van het veld lopen wordt ook gezien als onsportief 

en kan een waarschuwing of uitsluiting van de competitie als gevolg hebben. 

 

Aanvullende Coronamaatregelen  

 De aanvoerder is verplicht direct een melding te doen wanneer een van zijn 

teamgenoten positief getest is op corona; 

 Buiten het veld wordt anderhalve meter afstand gehouden. 

 

Tenslotte  

Voor eventuele vragen, blessureleed en/of andere onvoorziene omstandigheden kan te allen 

tijde contact worden opgenomen met:  

 

Competitieleider KGVC:  Bob Kerkhofs (B.J.A.Kerkhofs@tudelft.nl) 

Coördinator Sports X : Peter Boerefijn (P.Boerefijn@tudelft.nl) 

 


