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1.  VOORWOORD 
 
  

Als voorzitter van de Sportraad CLSK heet ik u hartelijk welkom op het 
Defensiekampioenschap Veldvoetbal 2023. Ook dit jaar zijn wij te gast bij IJsselmeervogels 
in Spakenburg.  
 
De fysieke component speelt een belangrijke rol in de loopbaan van de militair. 
Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en investeren in sporten en 
bewegen loont. 
 
Fysiek fit voor de zware uitzendingen maar ook fysiek fit om dagelijks beter in je vel te 
zitten. Dit maakt het leven makkelijker en het werk wordt er ook beter en leuker van. Nog 
maar niet te spreken wat de fysieke gesteldheid van de mens voor rol kan spelen in deze 
Corona Pandemie.  
Het personeel Militaire Sport CLSK speelt een cruciale rol in de gesteldheid van ons 
militairen. Zij werken graag met u samen aan een beter fysiek, maak daar dan ook gretig 
gebruik van! 
 
Het belooft een spannende dag te worden. Het is voor mij altijd een genoegen om 
deelnemers van alle 4 de OPCO’s de strijd met-, en tegen elkaar, aan te zien gaan. Mooi 
elkaar allemaal weer te zien tijdens dit prachtige event. De organisatie ligt wederom in 
handen van BIMS en Bureau Wedstrijdsport CLSK en zij doen er alles aan om van deze dag 
een geslaagde dag te maken. Ik wens u een sportieve dag en dat de beste mag winnen!! 
 
Sport verbroedert en houdt ons fit. 
 
Met sportieve groet, 
 
Paul Herber 
Commodore 
Vz Sportraad CLSK 
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3. ORGANISATIE 
 

A. Algehele leiding 

 
 BIMS     Maj. Twan Relou 
 
 CLSK     Tlt Robbert Kemps 
 
 Hoofdscheidsrechter   Aoo Gerard Briene 

       
 
B. Wedstrijdleiding 
 

 Wedstrijdleider    Tlt Robbert Kemps 
 
 
 C. Wedstrijdsecretariaat 
  
 Secretariaat:    Bureau Wedstrijdsport CLSK 
       06-82126556 
       RPM.Kemps.01@mindef.nl 

 
Protestcommissie:   Vertegenwoordiger BIMS 
      Wedstrijdleider 
      Hoofdscheidsrechter 
 
Fotograaf:    www.buddysport.nl 
      Mediacentrum Defensie (MCD) 

 

D. Locatie 

Sportpark de Westmaat 
Westdijk 14, 3752 AE  Bunschoten-Spakenburg 
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4. PROGRAMMA 
 

 
TIJDSTIP PROGRAMMA 

 
08.00 uur Ontvangst koffie/thee, melden in onderdeeltrainingspak 
08.15 uur Teamleidersbriefing 
08.30 uur Opening door CSD-BIMS  
09.30 uur Aanvang wedstrijden 
11.00 – 12.30 uur Doorlopende lunch  
14.30 Laatste speelronde 
15.30 uur Prijsuitreiking in sporttenue  
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5. Wedstrijdreglement 

A. Algemeen 

1. De teams spelen een halve competitie. 
2. Conform het gestelde in de algemene bepalingen is de poule-indeling adhv de uitslag van 2019 

bepaald. 
3. Heren spelen 11 tegen 11 conform de richtlijnen van de KNVB. 
4. Dames spelen 7 tegen 7 conform de richtlijnen van de KNVB. 
5. Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld te zijn. 
6. De scheidsrechter bepaalt het begin- en eindsignaal. 
7. De shirts dienen voorzien te zijn van rugnummers. 
8. Het eerstgenoemde team past de kleur van het shirt aan als de scheidsrechter dat noodzakelijk 

acht. 
9. Aanvoerder dient herkenbaar te zijn door het dragen van een aanvoerdersband. 
10.Het dragen van scheenbeschermers is verplicht 
11.Een team heeft recht op een rustpauze van minimaal 20 minuten tussen 2 wedstrijden.  
 
B. Specifieke technische bepalingen (Heren) 
1. Team: 

a. Een team bestaat uit maximaal 16 spelers. 
b. Er mag maximaal 3x gewisseld worden. 

 
2. Strafbepalingen: 

a. Eerste gele kaart wordt gevolgd door een straftijd van 5 minuten. 
b. Twee gele kaarten tijdens één wedstrijd staat gelijk aan rode kaart. 
c. Twee gele kaarten op 1 wedstrijddag heeft als gevolg een schorsing voor de 

eerstvolgende wedstrijd op diezelfde dag. 
d. Rode kaart: in beginsel direct uitsluiting plus schorsing voor de volgende wedstrijd.  
e. De wedstrijdleider heeft het recht om bij een rode kaart een afwijkende straf voor te 

stellen. De wedstrijdleiding bepaalt de definitieve strafmaat. 
 
3. Speeltijd per wedstrijd bedraagt (op basis van maximaal 120 min speeltijd op 1 dag): 

a. Bij deelname van 4 teams: 2 x 20 minuten. 
b. Bij deelname van 3 teams: 2 x 25 minuten.  

 
4. Bij gelijke stand in de poule, beslist achtereenvolgens: 

a. Het resultaat van de onderling gespeelde wedstrijd; 
b. Het beste doelsaldo; 
c. Het hoogste aantal doelpunten voor; 
d. Mocht er dan nog geen beslissing zijn, dan worden er 5 strafschoppen per team genomen.  

 
5. Daar waar dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
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C. Specifieke technische bepalingen (Vrouwen) 
 
1. Een complete ploeg in het veld bestaat uit één doelvrouw en zes veldspeelsters.  
2. Het doorlopend wisselen van spelers is toegestaan (dit betekent dat het aantal malen dat men 

wisselt onbeperkt is). Maximaal 12 spelers per team. 
3. Spelbegin: Het spel begint of wordt hervat in het midden van het veld. De tegenpartij moet 

een afstand van minimaal vijf meter in acht nemen. 
4. Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 
5. Strafschop: De afstand doellijn - penaltystip bedraagt acht meter. 
6. Inworp: Indien de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingegooid. 
7. Spelhervatting keeper: uittrap. Bal nog in het spel: uittrap of uitrol. 
8. Disciplinaire straffen: 

a. Een speler dient bestraft te worden met een tijdstraf van 2 minuten door het tonen van 
de gele kaart. 

b. Een speler dient te worden bestraft met een definitieve verwijdering door het tonen van 
een rode kaart. 

9. Een speler die van het speelveld gezonden is, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen, 
evenmin mag hij plaatsnemen op de bank van de wisselspelers.  

10.Indien in de eerste helft een speler is verwijderd loopt de tijd waarin zijn team met een speler 
minder mag spelen door in de tweede helft, c.q. verlenging. 

11.Een speler, coach of verzorger, die definitief wordt verwijderd, mag niet plaatsnemen op de 
bank van de wisselspelers. 

12.Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil. 
 

6. Algemene informatie 
 
A. Accommodatie 

 
Er zal gespeeld wordt er bij VV 
IJsselmeervogels op kunstgras. Voor het 
sportpark is ruim voldoende 
parkeergelegenheid. 
 
B. Legering  
 
Wanneer u legering wenst, dient u dit 
zelf aan te vragen. De Bernhardkazerne 
in Amersfoort biedt u deze mogelijkheid. 
 
C. Voeding 
 
Door de organisatie zal bij ontvangst koffie/thee en koek aangeboden worden en de lunch 
halverwege de dag. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
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D. Sportmasseurs 
 
Iedere ploeg dient zijn/haar eigen verzorger mee te nemen. 
  
 E. Prijsuitreiking 
  
De prijsuitreiking zal direct na de laatste wedstrijd gehouden worden. Het BIMS reikt aan het 
winnende team (mannen en vrouwen) de prijzen uit. Iedereen is verplicht bij de prijsuitreiking 
te zijn. 
 
F. Uitslag vorig jaar 
 
Mannen Vrouwen 

1. CLSK 1. CLAS 
2. CZSK 2. CLSK 
3. KMAR 3. KMAR 
4. CLAS 4. CZSK 

 
 G. Routebeschrijving 
 
Sportpark de Westmaat is gemakkelijk bereikbaar via de A1, afslag Amersfoort/Bunschoten 
(afrit 12). Bij einde van de afrit richting Bunschoten. In Bunschoten bij de eerste en tweede 
verkeerslichten rechtdoor rijden. Bij rotondes eveneens rechtdoor rijden. Deze weg gaat 
uiteindelijk over in de oprit van ons parkeerterrein. De toegang tot het sportpark is aan het 
eind van het parkeerterrein. 
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7. LINK INTRANET/INTERNET: 

 

Intranet 

Bureau Internationale Militaire Sport: 

https://intranet.mindef.nl/dosco_2021/dflb/Organisatie/eenheden_directies/BIMS/index.aspx 

Bureau Wedstrijdsport CLSK: 

https://clsk.mindef.nl/sites/USWR000351/SitePages/Bureau-Wedstrijdsport.aspx?web=1 

Internet 

Facebook Bureau Internationale Militaire Sport: 

https://www.facebook.com/Militaire.Sport.BIMS 

Facebook Bureau Wedstrijdsport CLSK: 

https://www.facebook.com/BureauwedstrijdsportCLSK 

Instagram Bureau Internationale Militaire Sport ( @bims_nl) 

https://www.instagram.com/bims_nl/ 

 

Foto’s na afloop op: 

http://www.buddysport.nl 

 

Flickr Bureau Internationale Militaire Sport 

https://www.flickr.com/photos/196994214@N07/albums 

Als je niet wil dat jouw foto wordt gepubliceerd maak dit dan op het kampioenschap kenbaar 
bij de wedstrijdleiding. 

 

8. HANDIGE INFORMATIE: 

Nieuwsbrief BIMS: 

Meld je aan voor de BIMS-nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar cismnl@mindef.nl 

Gegevens verschillende sportcommissies: 

CLAS   N.Oharek@mindef.nl 

CZSK   KS.Garmers@mindef.nl 

CLSK   RPM.Kemps.01@mindef.nl 

KMAR   RL.Hoogstraat@mindef.nl  

 

Nationale Militaire Teams: 

Naast de mogelijkheid om individueel deel te nemen aan sportwedstrijden, heeft Defensie militaire teams 
in meerdere takken van sport. Wanneer jij uitblinkt in jouw favoriete sport, kan je geselecteerd worden 
voor het nationaal militair team (NMT). Deze teams trainen regelmatig en nemen deel aan internationale 
militaire (wereld)kampioenschappen. Voorwaarde om geselecteerd te worden voor een NMT is dat je 
militair bent en dat je de sport in wedstrijdverband beoefend. Meer informatie hierover is te vinden op de 



9

 

 

 

SharePoint pagina van het BIMS. Portaal  Snel naar..  Militaire Sport  Tegel SharePoint  Tegel 
Nationale Militaire Teams 

 

Andere voetbalevenementen in 2023 (DK/OK en MWK): 

26 juni t/m 9 juli Militair Wereldkampioenschap voetbal vrouwen. (Bunschoten-Spakenburg) 

8 november Defensiekampioenschap Zaalvoetbal (Den Helder) 


