Antwerp Students League
Voetbal 2018-19
INFORMATIE VOOR (SPORT)PRAESESSEN

Beste praeses,
Beste sportpraeses,
Op maandag 1 oktober 2018 start de 18e editie van de Antwerp Students League (ASL) Voetbal,
de grootste studentenvoetbalcompetitie van het land!!
We hopen dat jullie zin hebben om er terug een schitterende editie van maken! Met dit document
hopen we wat duidelijkheid te scheppen over wat er van jullie verwacht wordt, hoe een ASL voetbal
avond verloopt en hoe je de deelname van jullie team zo vlot mogelijk kan alten verlopen!

1. Het ASL Voetbal team
Volgend team staat komend jaar in voor de organisatie van de ASL Voetbal. Je zal altijd iemand van
ons aantreffen op maandagavond op de Wilrijkse Pleinen.


Nils Van de Velden (Sportdienst Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen)
Kalender, logistiek, coordinatie Antwerp Students League
nils@sportsticker.be – 0486 36 41 20



Gilles Dierickx (UA Sportraad)
Wedstrijdadministratie, Coordinatie speeldagen, aanspreekpunt teams op locatie
gilles.dierickx@uasportraad.be – 0496 29 52 58



Stijn Lemmens
Arbitrage
stijnlemmens1@hotmail.com – 0474 31 95 33

2. Kalender & Competitie
De kalender kan je als bijlage aan dit document vinden. Deze is samengesteld in samenspraak met elk
team (via facebook). Eerste speeldag: maandag 1 oktober 2018. Finale: maandag 13 mei 2019.
We spelen dit jaar met een recordaantal van 30 ploegen (tegenover 27 vorig jaar) en 45
studentenverenigingen (tegenover 46 vorig jaar). Er zijn 2 poules van 8 teams en 2 poules van 7
teams. Er staan maar liefst 117 matchen geprogrammeerd!
!!!NEW!!! Top 5 naar eindronde. Meer teams betekent ook dat de plaatsjes in de eindronde
duurder worden. Daarom zal vanaf dit jaar de top-5 doorgaan naar de eindronde. De top-3 stoot
rechtstreeks naar de achtste finales door; de nrs 4 en 5 uit de poulefase zullen een play-off match
(16e finale) moeten spelen voor hun achtste finaleticket.
Team wijzigingen tegenover vorig jaar:
- 2 ploegen doen niet meer mee: Vigilantia (EMSA speelt nu samen met Ichtus) en Klio (Socio
Economica en PTP vormen nu hun eigen ploeg)
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Maar liefst 5 nieuwe ploegen doen mee:
o AYO
o Bovis Grafica (voorbije jaren mee in de ploeg bij Dyonisos)
o Calesa
o Ingenium
o Socio Economica + PTP + Hollandia (voorbije jaren mee in de ploeg bij Klio)

-

Verder wijzigingen in teamstamenstelling bij 6 ploegen:
o Bovis Grafica + Dyonisos + De Stuivers wordt Dyonisos
o Ichtus + Sphinx + AMS wordt Ichtus + EMSA + PFK-Spectrum
o MODULOR + PoStuRa + EKA wordt MODULOR
o Nucleo + Technica wordt Nucleo + Technica + Media
o Translatio + Lingua + Prisma wordt Translatio + Prisma
o Vulcanis-Brabo wordt Vulcanis
En een hernieuwde deelname van de 19 andere ploegen: Absoc, Aesculapia + UFKA,
Andoverpia, Argonaut, Brabo + Socio + Transfusia, De Boechoutse, De Chips + Habes,
DIEFKA + Fabiant + WINAK, Eligia, ESN, Hermes, IMBIT, KDA + Biomedica + Demetris,
Kinesia, Magistra, Omnes, PSW, Sofia en Wikings-NSK.

-

Extra info:
- Om een idee te krijgen van de sterkste van je tegenstander: als bijlage aan dit document de
ASL Voetbal Ranking aan het begin van dit seizoen. Er volgt elke eerste dag van de maand
(via facebook/website) een nieuwe update van de ranking.
- Voor elke speeldag wordt een facebook-event aangemaakt - hierop alle officiële communicatie
over de speeldag (last minute wijzigingen of opmerkingen).

3. Reglementen
De reglementen staan online op onze website: www.sportsticker.be/asl (en zie ook bijlage). De
bedoeling is dat élke ploeg een gehandtekende versie overhandigt bij zijn eerste ASL match! Hier zal
achter gevraagd worden bij de volgende match. Lees als ploegverantwoordelijke het reglement
volledig en communiceer dit ook aan je spelers.
Belangrijkste passages:
-

Alle spelers dienen rechtmatig een UAntwerpen Plus Pass of Sportsticker 2018-19 te bezitten
Per ploeg: WAARBORG online te betalen (€50) (lees hieronder)
Spelerscontrole voor elke match (studentenkaart met foto)
Het spelersblad wordt digitaal ter plekke aangevuld!

Belangrijkste spelregels die blijven gelden:
-

-

Een veldgoal gescoord door een meisje telt als twee goals. Op deze manier proberen we aan
te moedigen dat de opgestelde meisjes in het (aanvallend) spel betrokken worden! Dit geldt
niet voor penalties (maar wel voor vrije trappen)
Een speler mag maar voor 1 team uitkomen gedurende de hele competitie!
Continu 2 meisjes op het veld. Max 9 jongens.
Vrij wisselen (na goedkeuring referee).
Géén ijzeren noppen op kunstgrasveld.
Enkel spelers + coach(es) in dug-out !
2e keer geel tijdens poulefase --> volgende match geschorst. Gele kaarten vallen weg na
poulefase. Idem vanaf 8e finale (2x geel --> match geschorst)!
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WAARBORG?
Door herhaaldelijk wangedrag van supporters (overtollig afval, wildplassen, netten stelen,
glas/sigaretten op het kunstgras, enorm vuile kleedkamers, e.d.) zijn wij genoodzaakt om een
waarborg in te voeren, zoals die al langer bestaat voor indoor competities. Laat het duidelijk zijn dat
voetbal nog steeds een feest mag zijn, maar hopelijk hebben jullie ook begrip voor deze maatregel als
je het bekijkt vanuit ons standpunt!

Hoe de waarborg betalen?
Verder
-

Log je in op de webportal waar je je registreerde voor je Sportsticker/UAntwerpen Plus Pass.
Betaal de 50€ online. Deadline: 1 oktober
Stuur ons via mail het rekeningnummer door waarop je wenst dat terugstorting zal gebeuren.
ook nog:
Verbod op drank in de kleedkamers.
Supporters verboden op het kunstgrasveld  plaatsnemen achter de balustrade.
Er geldt een algemeen rookverbod op de sportvelden. Roken kan enkel op de terrassen van
de kantine.
Praesidium is verantwoordelijk voor zijn supporters!

4. Terreinen
Alle matchen vinden plaats op de voetbalvelden van Sportcentrum Wilrijkse Pleinen, eigendom van de
Stad Antwerpen. Adres: Wilrijkse Pleinen – Vogelzanglaan 6 – 2020 Antwerpen.
Bereikbaar met:
- Fiets
- Auto (parking Sportcentrum of op de middenberm van de Vogelzanglaan)
- Tram 2 / 6 (halte “Antwerp Expo”)
- Bus 22 (halte “Antwerp Expo”); bus 17 (halte “G. Legrellelaan”)
De matchen vinden plaats op 3 verschillende velden. Zie plannetje hieronder.
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5. Match Day
Elke match is er permanentie van iemand van de organisatie (UA Sportraad) in de kantine (1e verdiep
kleedkamergebouw) voor: aanmelden van je team en/of voor alle vragen ter plekke.
Kleedkamerschema zal uithangen op het gelijkvloers.
a) Wedstrijdadministratie / Sportstickers / UAntwerpen Plus Passen
De teamverantwoordelijke verzamelt VOOR elke match ALLE studentenkaarten met
Sportstickers / UAntwerpen Plus Passen van ALLE spelers, en brengt deze naar de organisatie
ASL Voetbal in de kantine!
Heeft een speler zijn sportsticker of UAntwerpen Plus Pass nog niet ontvangen, aanvaarden wij ook
volgende zaken:
- print van de bevestigingsmail
- printscreen van de pagina van je account waarop staat dat je UAntwerpen Plus
Pass/Sportsticker betaald is
In geval een student zijn studentenkaart niet bijheeft: paspoort of rijbewijs afgeven. Dit voor de
spelerscontrole (op foto)
Als dit niet in orde is, kan je speler niet deelnemen! Géén pass/sticker of mail --> niet
deelnemen !! BRENG JE SPELERS OP DE HOOGTE !!!!
b) Kleedkamers
Op het gelijkvloers van het kleedkamergebouw hangt elke avond het kleedkamerschema uit. Voor de
meisjes is altijd 1 gezamelijke kleedkamer voorzien. Kleedkamers open vanaf 20u.
Het kan zijn dat je soms (voor een match) de kleedkamer moet delen met een andere ploeg. We
proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Dit zal ook op voorhand via Facebook gecommuniceerd
worden.
Drank / alcohol verboven in de kleedkamers.
Na omkleden dien je je zakken mee te nemen naar het veld. NIET achterlaten in de kleedkamers want
deze worden door andere ploegen gebruikt terwijl jullie je match spelen.
Er is een verantwoordelijke terreinopzichter van de Stad Antwerpen altijd aanwezig die kleedkamergerelateerde vragen kan oplossen. Deze vind je in het centrale lokaaltje met glazen wanden. Wil je
een bal oppompen kan je ook hier terecht.
c) Opwarmen
Kan op het middelste Duiveltjesveld (naast veld 5). Dit veldje is van ons van 20u15 tem 22u!
d) Match
Let op de Fair Play. De referee heeft altijd gelijk, ook al ben je het er niet mee eens! (zie
reglementen!)
Hou zelf ook bij wie er voor jouw team scoorde (mogelijke topscorer ranking).
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e) Na de match
Gelieve binnen het half uur na einde van je match de kleedkamers te verlaten. Zeker na de laatste
match. Om 23u30 sluiten de kleedkamers onherroepelijk!!
Sportstickers/UAntwerpen Plus Passen zijn op te halen in de kantine; er zal gevraagd worden naar
welke spelers scoorden en welke spelers een eventuele gele/rode kaart ontvingen.

6. Communicatie
Word lid van de facebookgroep “ASL Voetbal 2018-19”. Hierop verschijnt alle info. Nodig je spelers
hier ook voor uit!
Like ook de algemene facebookpagina “Antwerp Students League”
Voor elke speeldag wordt een facebook-event aangemaakt - hierop alle officiële communicatie over de
speeldag (last minute wijzigingen of opmerkingen). Op dit event zal je ’s nachts of ’s anderendaags al
de uitslagen van de matchen die avond kunnen terugvinden.
Op dinsdag worden de uitslagen en de rankings aangepast op de website. Deze zijn dan terug te
vinden op www.sportsticker.be/asl.

7. Eindronde
De top 3 van elke poule na de groepsfase kwalificeert zich rechtstreeks voor de achtste finale. Voor de
laatste vier tickets wordt een play-off gespeeld tussen 4e en 5e geplaatste teas uit de groepsfase.
Vanaf dan wordt er met rechtstreekse uitschakeling gespeeld. Wie tegen wie moet  zie document
“ASL Voetbal 2018-19 resultaten”!
Info:
-

Kalender voor de eindronde wordt in onderling afgesproken na afloop van de groepsfase;
Vanaf de achtste finales wordt er met lijnrechters gespeeld;
Vanaf de kwartfinales mogen geen nieuwe spelers meer opgesteld worden;
Vanaf de kwartfinales duren de matchen 2x 35’ (ipv 2x 25’); de finale is zelfs 2x 45’ !
Er wordt geen derde-plaats match georganiseerd.
Halve finales: maandag 6 mei 2019 - Finale: maandag 13 mei 2019

Aan alle ploegen: Veel succes dit jaar.
Vragen, opmerking, ... ? Contacteer de organisatie!
Sportieve groetjes,
En op naar een spetterende 18e editie van de Antwerp Students League Voetbal !!!
Het ASL Voetbal team,
Gilles, Stijn & Nils

Middelheimlaan 1 – 2020 Antwerpen
t +32 (0)3 265 37 32 f +32 (0)3 265 37 43 – www.sportsticker.be – info@sportsticker.be

5
ASL Voetbal 2018-19 - Informatie

