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Voorwoord Groot Steenbergen Cup 
 

De Groot Steenbergen Cup (G.S.C.) rouleert jaarlijks bij de 
voetbalverenigingen binnen de gemeente Steenbergen. De achtste editie 
van de Groot Steenbergen Cup zal in 2021 plaatsvinden op sportpark de 
Danen in Nieuw-Vossemeer. Het toernooi is voor alle deelnemende 
teams onderdeel van de voorbereiding. 
 
In 2020 kon de achtste editie niet plaatsvinden vanwege de 
coronapandemie. Allereerst wenst v.v. N.V.S. een ieder die op wat voor 
wijze dan ook maar last heeft gehad van deze wereldwijde crisis veel 
sterkte en succes toe.  

 
 
 
De editie van 2021 is als volgt ingedeeld: 
 
De heren zijn verdeeld in twee poules.  
Poule A drie teams met een wedstrijdduur van 2 x 45 minuten 
Poule B vier teams met een wedstrijdduur van 2 x 30 minuten. 
Deze editie leveren zowel vv NVS als vv Steenbergen een tweede team. 
De wedstrijddagen zijn dinsdag, donderdag en zaterdag. 
 
Bij de dames neemt v.v. Prinsenland vanwege bezettingsproblemen niet 
deel aan de Groot Steenbergen Cup 2021. 
Bij de Dames is er dan ook 1 poule van vier teams met een 
wedstrijdduur van 2 x 25 minuten op woensdag en 2 x 45 minuten op 
zaterdag.  
Er worden per wedstrijddag 1-2 wedstrijden gespeeld. 
De wedstrijddagen zijn woensdag en zaterdag. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De deelnemende ploegen aan 
de Groot Steenbergen Cup 2021 zijn: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Woordje van de voorzitter 
 

Beste voetbalvrienden, 

We hebben een jaartje zonder moeten doen, maar daar is dan toch weer de 
“groot Steenbergen Cup”. Op het moment van schrijven zijn er geen 
signalen dat het niet door mag gaan. 

Voor ons allen hopen we hiermee een periode af te sluiten waarin er maar 
mondjes maat van de voetbalsport genoten kon worden. 

We hopen met de start van de “Groot Steenbergen Cup” een mooi 
voetbalseizoen tegemoet te gaan waar iedereen weer onbezorgd kan 
genieten van de voetbalsport. 

Graag zien wij alle elftallen schitteren op ons sportpark ter voorbereiding op 
een mooi seizoen voor iedereen. 

Ook voor het publiek zullen we alles doen om een zo aangenaam mogelijk 
evenement neer te zetten zodat er op het sportpark weer een echte 
voetbalsfeer heerst waar actief en passief van de voetbal genoten kan 
worden. 

Graag vragen wij iedereen zich te houden aan de geldende 
coronamaatregelen zodat iedereen op een ontspannen manier kan 
genieten van het toernooi. 

Als laatste rest ons iedereen een mooie sportweek toe te wensen en hopen 
we zoveel mogelijk mensen te zien om er een prachtig toernooi van te 
maken. 

Met sportieve groet, 

Ron Bosters 
Namens bestuur VV NVS 

 



Indeling heren: 
 
Poule A  SC Kruisland 1    2 x 45 minuten 
   vv Steenbergen 1 
   vv Prinsenland 1 
 
Poule B  vv N.V.S. 1     2 x 30 minuten 
   SC Welberg 1 
   vv N.V.S. 2 
   vv Steenbergen 2 
 
Wedstrijdprogramma heren: 
 
Dinsdag 24 augustus:  
SC Kruisland 1 – vv Prinsenland 1 19.30 uur  Dhr. v/d Heijden 
vv NVS 1 – vv NVS 2   18.45 uur Dhr. Van Groeningen 
SC Welberg 1 – vv Steenbergen 2 20.15 uur Dhr. Nieuwland 
 
Donderdag 26 augustus: 
SC Kruisland 1 – vv Steenbergen 1 19.30 uur Dhr. Nieuwland 
vv NVS 1 – Steenbergen 2  18.45 uur Dhr. Van Groeningen 
SC Welberg 1 – vv NVS 2   20.15 uur Dhr. Van der Heijden 
 
 
Zaterdag 28 augustus: 
vv Prinsenland 1 – vv Steenbergen 1 17.30 uur Dhr. v/d Heijden 
vv N.V.S. 2 – vv Steenbergen 2  16.30 uur Dhr. de Best 
vv N.V.S. 1 – SC Welberg 1  18.00 uur NNB 
 
___________________________________________________________________ 
 
Indeling dames: 
 
Poule  vv N.V.S. VR1 
  SC Kruisland VR1 
  vv Steenbergen VR1 
  SC Welberg VR1 
 
Wedstrijdprogramma dames: 
 
Woensdag 25 augustus (2 x 25 min) 
vv NVS VR1 – Kruisland VR1   18.30 uur Dhr. Van Ooijen 
vv Steenbergen VR 1 – SC Welberg VR1 18.30 uur Dhr. de Best 
 
vv NVS VR1 – vv Steenbergen VR1  20.00 uur Dhr. de Best 
SC Kruisland VR1 – SC Welberg VR1  20.00 uur Dhr. Van Ooijen 
  
Zaterdag 28  augustus (2 x 45 min) 
Vv NVS VR1 – SC Welberg VR1               14.30 uur Dhr. v/d Beemd 
Vv Steenbergen VR1 – SC Kruisland VR1 14.30 uur Dhr. van Ooijen 



 Spelregels: 
 

 De wedstrijden duren 
- Voor poule A heren 2 x 45 minuten 
- Voor poule B heren 2 x 30 minuten 
- Voor poule dames op woensdag 2 x 25 minuten. 
- Voor poule dames op zaterdag 2 x 45 minuten. 

 Rusttijden bij wedstrijden van 2 x 45 minuten maximaal 15 
minuten, bij de andere wedstrijden 10 minuten. 

 De uitspelende ploegen spelen indien nodig in een andere kleur. 
 De spelregels zoals bepaald door de KNVB zijn van toepassing 

Uitzonderingen hierop: 
- Doorlopend wisselen als het spel stilligt en na toestemming van 

de scheidsrechter 
- 1 x geel 10 minuten tijdstraf 
- 2 x geel = rood en dan volgt uitsluiting voor deze wedstrijd. 
- Direct rood = beslissing ligt bij de organisatie van vv NVS. 

 
 
Kleedkamerindeling hangt ter plaatse op. 
 
 
 
 
Op zaterdag spelen zowel de heren als de vrouwen hun laatste 
poulewedstrijden. Aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvinden. 
Er is een DJ om er een gezellige avond van te maken.  
 

 

Namens v.v. N.V.S. veel voetbal- en kijkplezier 
  
 

 


