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Woordje van de voorzitter.
Nog twee globale speeldagen en dan is de gewone competitie gedaan. Kort daarna houden we een
bekercompetitie met de ingeschreven clubs.
Het wordt spannend in sommige reeksen en anderzijds zijn in enkele afdelingen de kaarten al
geschud. Benne A is al zeker van de titel van Verbondskampioen, de Vice-Verbondskampioen
echter is nog niet bekend. Verder hebben we al vier kampioenen zijnde P.S.K.-De Klamper (2B),
Watertoren (2C), Sporting Neerland (3A) en Molly Blooms (3B).
Proficiat aan de kampioenen en we zien die graag terug in Extra Time (Hoboken) voor de
bekeruitreiking, waarvan de datum nog niet is vastgelegd.
Minder prettig nieuws is het feit dat het Afdelingsbestuur een club uit competitie heeft moeten
nemen omwille van fraude (het opstellen van een geschorste speler onder een valse identiteit). Dit
is ontoelaatbaar. Zie ook verder in deze Skoor.
Benieuwd of we de laatste twee competitiezaterdagen op de voorziene data gaan
afwerken. Aan de clubs, die nog kans op de titel maken of nog in strijd zijn tegen de degradatie,
wensen we veel succes toe, maar denk er aan dat de sportiviteit in alle tijden dient gerespecteerd
te worden. Meer vragen we niet !
Afdelingsvoorzitter
R. Van Bouwel

1/ OFFICIELE BERICHTEN
De globaal uitgestelde speeldag van 26.01.19 wordt verschoven naar 23.02.19 !
Clubs, die op 26.01.19 een thuismatch hadden, dienen terdege na te kijken of ook op
23.02.19 dit het geval is. Graag tijdig nazien en bij problemen dient men contact op te nemen
met de Afdelingsvoorzitter!
AANPASSING KLEUREN

FC VB (2C) : rood/zwarte trui, rode broek
AANPASSING LIGGING THUISTERREIN VAN VK GEEL ZWART 89 (3B).
Terreinen Ponderosa - Monnikenhofstraat 277 2040 Berendrecht. Bewegwijzering blijft hetzelfde.
KALENDERAANPASSINGEN
Aanvang 15.00 uur tenzij anders vermeld.
Alle thuiswedstrijden van KON. ALOYSIUS S.C. starten om 15.00 !
Alle thuiswedstrijden van SIFRA starten om 13.45 !
Alle thuiswedstrijden van JEE DEE (2A) starten om 15.00 ! (ipv 15.30)
Alle thuiswedstrijden van FC V.B. (2C) op de terreinen van KVK Hingene om 14.00 !
Wegwijzer: KVK Hingene Groenstraat 3 2880 Hingene
BRISTOL BOYS (3B) en DEE BEE (3C) en NOEVEREN (4B)
Vanaf 20.10.18 spelen deze ploegen zoals voorzien in het kalenderboekje,
nl. op het Gemeentelijk B terrein – Boom – Beukenlaan
AANPASSINGEN
16.02.19
2de afd. A : ESKAKORN – VC KANGOEROES
15.00
de
2 afd. C : CAFE CAFE – OLYMPIA SPORT 15.00 terrein SK Reet (zie Swinchester Utd)
3de afd. C : ELITE ATHLETIC - THOR ZAAT BRIEL om 12.00
FC EULEGOEM - FC KATASTROOF 14.30
de
4 afd. B : PAGODE UTD. - ZWARTE HOND om 12.30
23.02.19
1STEafd.
: MUTEA - AMBER 14.00
4de afd. A : DE KROON VC - AMBER D

13.00 STABELINO DEURNE

2/ REGLEMENTENHOEKJE
OPSTELLEN VAN EEN GESCHORSTE SPELER
Verder in deze Skoor is er sprake over het spelen met een valse identiteit.
Fraude, een ander woord is daar niet voor! Fair play is het absoluut niet.
Men bedriegt zijn medespelers en iedereen die de club lief is.
Betrokkene is dan ook niet verzekerd bij ernstige kwetsuur ! Allemaal zaken waarmee men
schijnbaar geen rekening houdt. Wanneer de fraude aan het licht komt zal het
Afdelingsbestuur de gepaste sancties treffen, waarbij men groot risico loopt dat de club
onmiddellijk ontslagen wordt. Men is gewaarschuwd!
3/ NUTTIGE INFO
GEEN GEKNAL !
Art.71/F
Het is absoluut verboden om vuurwerk, Bengaals vuur en dergelijke mee te brengen en af te
schieten voor, tijdens of na de wedstrijd. Deze zaken zijn levensgevaarlijk zeker wanneer men
dergelijke projectielen afschiet al dan niet gewild in de richting van anderen.

Wanneer men zulke zaken voor, tijdens of na de wedstrijd toch afschiet moet de scheidsrechter
onmiddellijk de wedstrijd stilleggen. De terreinafgevaardigde dient te zorgen dat dergelijke zaken
op en rond het veld worden weggehouden.
Indien er geen gevolg wordt gegeven aan de verzoeken van de scheidsrechter dient deze de
wedstrijd vroegtijdig af te fluiten.
De scheidsrechter is verplicht een verslag op te stellen, ongeacht of de wedstrijd al dan niet
voleindigd werd. Betrokken club zal nadien een oproep bekomen om te verschijnen voor het
Onderzoekscomite. De club zal alleszins een boete van € 200,00 bekomen.
Bij herhaling van de feiten zal de club opgeroepen worden om te verschijnen voor het
Afdelingsbestuur waarbij er een sanctie zal uitgesproken worden van één of meerdere forfaits voor
betrokken club en waarbij ook kans bestaat dat de club uit competitie kan genomen worden.
TERREINAFGEVAARDIGDE THUISPLOEG :
Een terreinafgevaardigde op het wedstrijdblad bij de thuisploeg is VERPLICHT !
Indien er geen terreinafgevaardigde aanwezig is dient deze taak gedaan te worden door een
speler (18+) die dus NIET mag meespelen tijdens die wedstrijd.
Een terreinafgevaardigde dient DE GANSE WEDSTRIJD deze taak te vervullen en mag NIET
vervangen worden door een andere persoon die zijn taak overneemt tijdens de wedstrijd.
Als de scheidsrechter opmerkt dat zijn terreinafgevaardigde op een bepaald moment tijdens de
wedstrijd niet meer langs de zijlijn aanwezig is dient hij de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen om
er zich van te vergewissen waar hij is.
Indien hij niet (meer) aanwezig is wordt de wedstrijd ONMIDDELLIJK beëindigd met een forfait en
boete tot gevolg voor de thuisploeg.
Indien de terreinafgevaardigde door de scheidsrechter ontzet wordt uit zijn functie dient zijn
functie overgenomen te worden door iemand anders (clubafgevaardigde, coach) als die genoteerd
staan op het wedstrijdblad ! Indien er niemand met een verantwoordelijke functie genoteerd staat
op het wedstrijdblad dient een speler van 18+ , die op het wedstrijdblad genoteerd staat, deze
taak op zich te nemen !
TONEN IDENTITEITSKAART :
Zolang identiteitskaart niet getoond werd mag speler NIET aantreden.
Als er iemand zijn identiteitskaart gaat halen en/of iemand het document komt brengen mag
speler absoluut NIET aantreden tot zolang de identiteitskaart effectief getoond wordt aan de
scheidsrechter.
Vooraleer speler dan het terrein betreedt en wil deelnemen aan de wedstrijd dient hij op het
terrein zijn IK te tonen aan de SR !
Pas dan is hij speelgerechtigd ….
Indien speler toch wil deelnemen zonder het tonen van zijn IK zal de scheidsrechter dit noteren op
het wedstrijdblad en zal er van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden !

SPORTIVITEITCIJFERS tot en met 09.02.19
1/ Dynam
Amber
2A/ Het Loo
Jee Dee
2B/ Den 144
Houtbeurs B
2/C Visboys
Lokomotiv Altrex
3/A Toreke
Bacchus
3/B Brik Pele
VoorCed
3/C Olymp
Airconsult
4A/ Sch.Park Rangers
Amber F
4B/ Royal Zeezicht FC
Zwarte Hond

Club BP en Benne
Eskakorn en Bar Salon
Amber G
Watertoren en Belle Vue
PVC Gorillaz en Bibamus
Sifra
FC Chossel Sport
Benne B
Athletico Joh en Amber B

BEKERCOMPETITIE
BEKER 2018-2019
De inschrijvingen voor de bekercompetitie werd op 26.01.19 gesloten.
1ste afdeling en 2de afdeling in 1 poule : Beker Marcel Van Bouwel (34 ploegen)
3de afdeling en 4de afdeling in 1 poule : Beker van de Voorzitter (38 ploegen)
Voorlopige planning:
23/03 : 1ste ronde (voorronde)
30/03 : 2de ronde (voorronde)
06/04 : kwart finales
13/04 & 20/04 : Voorlopig vrij (behalve bij afgelastingen)
27/04 : halve finales
03/05 : finale (of 10/05 : indien afgelastingen)
De halve finales zullen doorgaan op de terreinen van Stabelino (gras)
en de finales gaan door op het A terrein van Wijnegem (gras).
Verder verloop
Op basis van een loting zullen er 2 voorronden zijn !
Tijdens de voorrondes zullen er door alle ploegen na de wedstrijd telkens 5 strafschoppen
genomen worden door 5 verschillende spelers die de wedstrijd beëindigd hebben.
Iedere ploeg zal om beurt één strafschop trappen tot beide teams hun vijf strafschoppen hebben
genomen.
In deze strafschoppenreeksen hoeft geen winnaar te zijn – het stopt na 5 strafschoppen.
De opgooi zal bij aanvang van het nemen der strafschoppen bepalen wie er begint.
Na de 2 voorrondes gaan de 8 beste ploegen van iedere groep door.
Alle overige ploegen vallen dan af en voor hen eindigt dan het bekeravontuur.
Bij gelijke stand wordt er eerst gekeken naar de meest gescoorde strafschoppen en dan tellen de
minst tegen gescoorde strafschoppen.
Als het dan nog gelijk is wordt er gekeken naar de meest gescoorde doelpunten.
Mocht dit alles nog gelijk zijn zal er uiteindelijk overgegaan worden tot loting.
Na voorrondes (vanaf ¼ finales) : bij gelijkspel 5 strafschoppen en bij gelijke stand telkens 1
extra speler.
Reglementen bekercompetitie :
Alle reglementen van de gewone competitie gelden ook voor de bekerwedstrijden.
Er zijn geen beperkingen i.v.m. het aantal gespeelde wedstrijden in de competitie voor het
opstellen van spelers in de bekercompetitie.
Alle reeds gekregen gele kaarten van de competitie blijven ook doorlopen voor de bekercompetitie
m.a.w. de gele kaarten en schorsingen blijven dus van kracht en tellen mee tijdens de
bekercompetitie.
Art.154/C-D-E (boeten voor forfait) zal ook van toepassing zijn voor de laatste 3 bekerwedstrijden
(dus van zodra de voorrondes gedaan zijn).
De totale scheidsrechteronkosten dienen voor aanvang van de wedstrijd door beide clubs, ieder
voor de helft, uitbetaald worden aan de scheidsrechter.
Voor de scheidsrechter onkosten verwijzen we naar art. 83 t/m 88 van onze reglementen
(idem als competitie).
Grensrechters kunnen pas voorzien worden vanaf de 1/4de finales. Wanneer er grensrechters
voorzien zijn zullen beide clubs instaan voor hun vergoeding.
Voor de onkosten verwijzen we naar art. 83 t/m. 88 van onze reglementen.
Deze kosten zijn niet recupereerbaar.
Voor een match tijdens een eerdere ronde kan één of kunnen beide clubs om grensrechters
verzoeken.

Momenteel wordt nog aan de bekerkalender gewerkt om deze op de website te plaatsen.
De deelnemers kunnen al wel eens een kijkje op ‘seizoen 2018-2019-kalender’ helemaal
onderaan. Als alles opgenomen is op de site en online staat kan men kijken of dit al dan niet
OK is en mocht dit niet zijn (bv. probleem thuisterrein, aanvangsuur,…) kan men dan best contact
opnemen met de Afdelingsvoorzitter, of met Tom Horemans of Marc Van Riel.
4/ UITSPRAKEN COMITES

FORFAIT VAN AMBTSWEGE 02.02.2019 :
Wedstrijd in 1ste afdeling : Kloosterstraat A – Nonkel Jan (2-0) omgezet in 5-0 ten gevolge van
artikel 21/ B-C-D-E.
BEROEPSCOMITE
Zitting Beroepscomitè dd. 08.02.2019
Beroep inzake uitspraak van het Onderzoekscomite dd. 28.01.2019 van de schorsing
van speler BORGLEVENS Yoni (FC Rooienhoek) schorsing t/m 31.12.2021.
- het door Fc Rooienhoek ingediende beroep is ontvankelijk doch ongegrond.
- de door het Onderzoekscomité uitgesproken strafmaat wordt dan ook als volgt gewijzigd
dat speler Yoni Borglevens geschorst blijft tot en met 31 mei 2022.

AFDELINGSBESTUUR
Zitting van het Afdelingsbestuur dd. 08.02.19.
Op verzoek van het Afdelingsbestuur werd de aanwezigheid van het clubbestuur van
Nonkel Jan gevraagd, waardoor de clubvoorzitter aanwezig was.
Na een degelijk gesprek werd door het Afdelingsbestuur beslist dat de club Nonkel Jan
met onmiddellijke ingang ontslagen wordt, dit omwille van het opstellen van een
geschorste speler onder een valse identiteit. (art. 21/E en art. 89) .
Alle wedstrijden van Nonkel Jan worden op forfaitcijfers gezet.
ONDERZOEKSCOMITE
Geen zittingen.
5/ BOETETABEL
De clubsecretarissen doen er best aan deze tabel van boeten en tegoeden vanaf de eerste
speeldag grondig na te kijken om tijdig te kunnen reageren wanneer er zich een eventuele fout
zou voordoen.
Bij een mogelijke onjuistheid dient men zo spoedig mogelijk bestuurslid Van Riel hieromtrent te
contacteren, die zulks kan nakijken en het resultaat ervan aan betrokken club zal melden.
28.01.19 (Onderzoekscomité)
Art. 96/B
15,00 euro :
BH Ljiljani, Gooma Utd, Manattan Utd
Art. 99/A
15,00 euro :
Cafe Cafe, Nonkel Jan, St. Jozef
Art. 99/A
30,00 euro :
Rooienhoek
Art. 99/B
50,00 euro :
Rooienhoek
Art. 99/C
10,00 euro :
Rooienhoek
BOETEN
02.02.19
Art.21/B
Art.21/D
Art.45
Art.61
Art.72/B

75,00 euro :
100,00 euro :
5,00 euro
:
5,00 euro
:
10,00 euro :

Nonkel Jan
Nonkel Jan
The Rapido’s
Gooma Utd
Dodeka Sport, Eskakorn, Racing Gobi A

Art.74/B
Art.74/E
Art.74/F

5,00 euro
:
10,00 euro :
5,00 euro
:

Art.82/A
Art.118/A

5,00 euro
3,00 euro

:
:

6,00 euro

:

Art.119/A
Art.154/A
Art.154/B

9,00 euro
12,00 euro
15,00 euro
21,00 euro
6,00 euro
25,00 euro
50,00 euro

:
:
:
:
:
:
:

TE GOED
02.02.19
Art.154/A

12,50 euro :

PVC Gorillaz
Amber D, Bibamus, Den Derde Helft, Katastroof, Metropool Utd
De Brug, Katastroof, Los Amigos, Metropool Utd, Nonkel Jan,
Swinchester
Gooma Utd, Vidam, Wilgenhof, Zwarte Hond
AS Belle Vue, Cafe Cafe, Club BP, De Brug, De Kauwe,
DK Nieuwmoer, Dynam, FC Chossel Sport, Eulegoem, FC Kiel 2,
FC V.B., Kon. Aloysius S.C.,Las Manas, Manhattan Utd,
Nieuw Stabroek, Olympia Sport, P.S.K. – De Klamper, Panda,
Royal Borsbeek, Schoten Park Rangers,TC Brabo, The D-C Boys,
Umicore
Antwerp Boys, Bacchus, Benne A, Lokomotiv Altrex, Los Amigos,
Nonkel Jan, VC Kangoeroes, Zwarte Hond
Bristol Boys, Deurnese Turners, Houtbeurs A, Matti
Kloosterstraat, Racing Gobi
Volba
Amber
D.O.V.O., Den Derde Helft
Dodeka, Kaddish
AC De Heide

Bar Salon, Eskakorn

6/ TEN VELDE VAN………
Umicore - P.S.K. De Klamper (02-02-19)
Met een voorsprong op hun rechtstreekse achtervolgers van liefst 9 punten diende
PSK-De Klamper, leider in 2°afd. B, de gevaarlijke verplaatsing naar Umicore tot een goed einde
te brengen. Slechts in het aanvangskwartier kon Umicore gelijke tred houden met de bezoekers
welke omstreeks min. 25 de stand openden (0-1). PSK-De Klamper nam geen genoegen met deze
krappe voorsprong en bleef baas op het middenveld. De doelkansen om de score op te drijven
werden soms vakkundig gemist en toen iedereen hun 2-de doelpunt verwachte scoorde de
thuisploeg onverwachts de gelijkmaker (1-1). Een dieptepas werd de oorzaak van een visie
verschil tussen de verdedigers van PSK-De Klamper en de voortreffelijk leidende scheidsrechter
van 2 à 3 meter, zodat de soms te rumoerige spits van Umicore kon gelijkmaken.
De bezoekers drukten nu de thuisploeg in verdediging, scoorden vrij snel na de gelijkmaker hun 2de doelpunt, en brachten de kers op de taart net voor affluiten 3-1. Met nog slechts drie
wedstrijden te gaan hebben de bezoekers voldoende aan één punt om zich de verdiende kampioen
te mogen noemen.
Airconsult – Olymp (09.02.19)
Onder zeer grote belangstelling ging deze absolute topper in 3° C van start, de thuisploeg had
genoeg aan één punt om kampioen te spelen, de bezoekers daarentegen moesten winnen om hun
kans op de titel gaaf te houden. Aanvankelijk viel er weinig te noteren tot omstreeks min.12
Olymp op voorsprong kwam. Een doelschop kon door de lokale doelman niet klem genomen
worden en een goed gevolgde Olymp spits scoorde een gemakkelijk doelpunt 0-1.
Airconsult probeerde het evenwicht te herstellen doch kon dit via het afdwingen van doelkansen
niet laten blijken en toen een goed genomen hoekschop aan de tweede doelpaal een vrijgelaten
bezoeker bereikte stond de 0-2 zelfs op het bord.
Airconsult kwam zeer gemotiveerd uit de kleedkamers en scoorde de aansluitingstreffer enkele
minuten na de herneming 1-2. Een aanval vanop links werd in de draai en in de vlucht enig mooi
in doel getrapt wat meteen terug spanning in de partij bracht. De thuisploeg drukte nu de
bezoekers in verdediging doch het ontbrak hen aan een beetje geluk om de partij in evenwicht te
brengen. Olymp kreeg daardoor wat meer ruimte en bleef toch steeds gevaarlijk op de counter.
Op een van die counters diende de Airconsult doelman de doorgebroken spits foutief te stoppen,
zodat een uitstekend leidende ref, die blijkbaar gekend was in Branst en omgeving, de

terechte rode kaart diende te trekken. Doelpunten werden er niet meer gescoord zodat de DJ van
dienst zijn kunde kan herhalen bij de volgende en laatste wedstrijd van de kompetitie. Voor Olymp
een thuiswedstrijd tegen Chossel Sport en voor Airconsult een thuistreffen tegen Thor Zaat Briel
zodat gewonnen wedstrijd die Airconsult meer heeft dan zijn opponent hier wel de doorslag zal
geven, tenzij ......
Felicitaties aan alle betrokken spelers voor hun totale inzet en ook een pluim aan alle supporters
van zowel Airconsult als van de bezoekers welke er, samen met de kampioenen van Watertoren,
voor een prachtige ambiance hebben gezorgd.

7/ SCHEIDSRECHTERSRUBRIEK
INVULLEN VAN HET VAK NEUTRALE ZONE :
We stellen vast dat door menig SR de aanduiding met kruisjes in het vak neutrale zone gedaan
wordt VOOR aanvang van de wedstrijd. Dit is NIET de bedoeling …
Het is de bedoeling dat de SR de neutrale zone controleert VOOR maar ook TIJDENS de wedstrijd
en dan achteraf, na de wedstrijd, aanduidt of de neutrale zone al dan niet in orde was ! !
TERREINAFGEVAARDIGDE THUISPLOEG :
Een terreinafgevaardigde op het wedstrijdblad bij de thuisploeg is VERPLICHT !<
Indien er geen terreinafgevaardigde aanwezig is dient deze taak gedaan te worden door een
speler (18+) die dus NIET mag meespelen tijdens die wedstrijd.
Een terreinafgevaardigde dient DE GANSE WEDSTRIJD deze taak te vervullen en mag NIET
vervangen worden door een andere persoon die zijn taak overneemt tijdens de wedstrijd.
Als de scheidsrechter opmerkt dat zijn terreinafgevaardigde op een bepaald moment tijdens de
wedstrijd niet meer langs de zijlijn aanwezig is dient hij de wedstrijd onmiddellijk stil te leggen om
er zich van te vergewissen waar hij is.
Indien hij niet (meer) aanwezig is wordt de wedstrijd ONMIDDELLIJK beëindigd met een forfait en
boete tot gevolg voor de thuisploeg.
Indien de terreinafgevaardigde door de scheidsrechter ontzet wordt uit zijn functie dient zijn
functie overgenomen te worden door iemand anders (clubafgevaardigde, coach) als die genoteerd
staan op het wedstrijdblad ! Indien er niemand met een verantwoordelijke functie genoteerd staat
op het wedstrijdblad dient een speler van 18+ , die op het wedstrijdblad genoteerd staat, deze
taak op zich te nemen !
TONEN IDENTITEITSKAART :
Zolang identiteitskaart niet getoond werd mag speler NIET aantreden.
Als er iemand zijn identiteitskaart gaat halen en/of iemand het document komt brengen mag
speler absoluut NIET aantreden tot zolang de identiteitskaart effectief getoond wordt aan de
scheidsrechter.
Vooraleer speler dan het terrein betreedt en wil deelnemen aan de wedstrijd dient hij op het
terrein zijn IK te tonen aan de SR !
Pas dan is hij speelgerechtigd ….
Indien speler toch wil deelnemen zonder het tonen van zijn IK zal de scheidsrechter dit noteren op
het wedstrijdblad en zal er van ambtswege een forfait (+ boete) toegepast worden !
De scheidsrechter moet aandachtig nakijken of de identiteit op het blad overeenkomt
met betrokken speler. Bij twijfel verslag opmaken en overmaken aan het
Afdelingsbestuur.

8/ SCHEIDSRECHTER VRIENDENKRING
Activiteiten
23.02.19
PANNENKOEKEN
Op zaterdag 23 februari 2019 vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur in de kantine van Stabelino
Pannenkoeken ( 2 stuks ) met suiker : 4.00 € … zonder drank.
Pannenkoeken ( 2 stuks ) met ijs
: 5.00 € … zonder drank.
Vooraf inschrijven moet niet, wel contante betaling ter plaatse!
Ten voordele van onze Vriendenkring. Iedereen van harte welkom.
Namens het Bestuur Vriendenkring
Voorzitter Somers Werner
Secretaris Busschots Eric
30.03.19
BBQ EN VIERING SCHEIDSRECHTERS & BESTUUR
De Vriendenkring van de scheidsrechters samen met het Bestuur van de Afdeling Voetbal
Antwerpen organiseren een einde seizoen BBQ met viering van de jubilarissen (scheidsrechters en
bestuur) en nadien dansgelegenheid met DJ.
WANNEER : 30.03.2019
WAAR:

kantine Stabelino (Ruggeveldlaan)

WAT :

BBQ met vier verschillende vleesbereiding per persoon

PRIJS : SCHEIDSRECHTERS GRATIS (waarborg van €15,00 en teruggave bij aanwezigheid )
€15 voor de partners - €20 andere personen
Inschrijvingen tot 16 maart 2019. Geldig na inschrijving en betaling !
Betalingen op rekening van Luc Verhaegen op rekeningnummer BE48 9731 7316 3727.
In de loop van de avond zullen de jubilarissen (scheidsrechters en bestuur) gevierd worden.
Vriendenkring en Afdelingsbestuur rekenen op een ruime opkomst.
9/ CLUBNIEUWS (zie website Clubnieuws)
MINI-VOETBALTORNOOI” FC DOVO, STABROEK
PAASTORNOOI RV KLOOSTERSTRAAT
QUIZ MOLLY BLOOMS FC
MINI VOETBALTORNOOI FC OLYMP

