
  Beker van de Dilbeekse verenigingen editie 2022  

De deelname aan deze beker is voorbehouden aan elke Dilbeekse 
sport- en culturele vereniging en aan ploegen samengesteld uit 
Dilbeekse wijken , scholen , jeugdverenigingen enz. 

De ploegen zijn samengesteld uit 9 spelers onderverdeeld in 3 
tripletten . Elk van deze tripletten speelt 3 wedstrijden op 1 avond en 
mag hoogstens 1 competitiespeler * laten meespelen . Er mag tevens 
1 reservespeler per triplet worden opgesteld voor zover dit geen 
competitiespeler is . Iedere speler mag slechts aantreden in 1 
deelnemende ploeg . 

*Een competitiespeler is een speler die in het bezit is van een licentie 
om competitie te spelen en dit ook effectief doet . Voor personen die 
de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben en spelers die  nog geen 18 jaar 
oud zijn bij de aanvang van het tornooi geldt deze regel niet .      

Vanaf dit jaar zal er nog slechts 1 competitiespeler per 
ploeg worden toegelaten die niet is aangesloten bij    
PC Dilbeek , het gaat immers om de beker van de                 
“ Dilbeekse verenigingen “ . 

Het verloop van het tornooi zal er als volgt uitzien : er worden 2 
voorronden gespeeld op basis van een trekking . Nadien wordt er een 
klassement opgemaakt volgens de behaalde punten en bij gelijke 
stand wordt rekening gehouden met de gewonnen partijen en in 
derde instantie met het saldo van de gescoorde punten tijdens de 
wedstrijden . De puntentelling gebeurt als volgt : voor een gewonnen 
wedstrijd met 9-0 , 8-1 of 7-2 krijgt de winnaar 3 punten , de verliezer 
krijgt geen punten . Een wedstrijd die eindigt op 6-3 of 5-4 levert de 
winnaar 2 punten op de verliezer krijgt 1 punt . 



Er nemen dit jaar 20 ploegen deel aan het tornooi . 

In geval er een ploeg forfait geeft of niet komt opdagen krijgt de 
andere ploeg 2 punten toegekend en wint ze de wedstrijd met 13 
tegen 7 .  

De resultaten en het klassement zijn na iedere speeldag terug te vinden 
op onze website (www.pcdilbeek.com ).  

In een volgend stadium van het tornooi spelen de eerste 8 ploegen 
verder voor de beker van PC Dilbeek , de volgende 8 ploegen spelen 
voor de beker van de gemeente Dilbeek , de laatste 4 ploegen spelen 
voor de beker van de beloften .  

De overblijvende 20 ploegen spelen dan verder een ¼ finale , bij 
winst een  ½ finale en uiteindelijk eventueel een finale . Voor de 
beker van de beloften zal er onmiddellijk overgegaan worden naar de 
½ finales .  

Alle wedstrijden worden op maandagavond gespeeld en vangen stipt 
om 20 uur aan . De finales zullen op vrijdagavond 24.06 plaatsvinden. 

De ploegverantwoordelijken zijn zeker op tijd aanwezig om de 
respectievelijke kapiteins van elk triplet door te geven aan de 
wedstrijdverantwoordelijke van de avond .  

Er zal iedere avond via loting beslist worden op welke terreinen de  
wedstrijden zullen doorgaan . 

Elke deelnemende ploeg verklaart zich akkoord met het 
voorgestelde reglement en respecteert uitdrukkelijk 
het Nederlandstalig karakter van deze organisatie .  



Sportiviteit en eerlijkheid zijn sinds jaren de sleutel van het succes 
van dit tornooi en we hopen dat dit ook voor deze editie het geval zal 
zijn . 

 

Het bestuur  

 

Tornooiverantwoordelijke : 

Marc DE KEYSER : 0478/64.07.19 of marcdekeyser2@skynet.be 

 


