“De AgriCup: een uniek sportief
evenement in dé voetbaltempel
van Nederland”
Beste sportvrienden,
Ik heet u van harte welkom in De Kuip, het thuisstadion van Feyenoord en het Nederlands Elftal. U zult gaan beleven wat het is om het heilige gras te betreden van de mooiste en historierĳkste voetbaltempel van Nederland. De gang door de spelerstunnel, de
kleedkamers, de ambiance……..het zal u nog lang heugen, daarvan ben ik overtuigd!
Vandaag zal wederom een cup uitgereikt gaan worden: De AgriCup. De AgriCup wordt
dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en we mogen spreken van een toernooi met
een deelnemersveld om trots op te zĳn. Ik verwacht een sportief verloop en ben zeer
benieuwd wie de ‘Cup’ mee naar huis zal mogen nemen.
Naast het sportieve zal het u op deze dag in De Kuip aan niets ontbreken. Op ons horecaplein, gesitueerd bĳ vak W, kunt u een rustmoment kiezen tussen de wedstrĳden en
worden voorzien van een hapje en een drankje.
Tĳdens de derde helft in de zalen op 2e etage zullen wĳ na de prĳsuitreiking de WK wedstrĳd Colombia – Ivoorkust uitzenden op groot scherm.
Ik wens u vooral een sportieve, maar ook gezellige dag toe en zie u graag terug in De
Kuip!

Moge de beste winnen!

Met vriendelĳke groet,
Mark Koevermans
Commercieel Directeur
Feyenoord Rotterdam N.V.
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Routebeschrijving naar De Kuip
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Vanaf de snelweg A16 volgt u de borden Feĳenoord (afslag 15)
De rotonde driekwart nemen richting het Topsportcentrum
Bĳ het Topsportcentrum rechtsaf het terrein van De Kuip oprĳden
Hier kunt u gratis parkeren
Graag melden bĳ de receptie van het Maasgebouw.
De receptioniste verwĳst u door naar de ontvangstruimte.

AGRICUP 2014

Spelregels “De AgriCup”











De wedstrĳden vinden plaats over het gehele veld (11 tegen 11)
De officiële FIFA-regels zullen worden gehanteerd
Er mag doorlopend gewisseld worden
Ieder team is gekleed in een homogeen tenue
(m.a.w. iedere speler dezelfde kleur shirt, broek en kousen m.u.v. de keeper)
Een rode kaart voor ernstig gemeen spel of ernstige misdraging richting de
scheidsrechters/wedstrĳdleiding betekent automatisch uitsluiting voor het
restant van het toernooi.
De wedstrĳden duren 22 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
Het aantal punten is doorslaggevend. Indien dit gelĳk is beslist het doelsaldo.
Indien ook dit gelĳk is telt het onderlinge resultaat. Indien ook dit gelĳk is zĳn
de aantal gescoorde doelpunten doorslaggevend. Mocht er dan nog geen beslissing
zĳn dan zullen er strafschoppen worden genomen.

Wĳ doen op ieder team het beroep om te letten op de sportiviteit. Het voetballen in De
Kuip is een beleving op zich. Laat onbezonnen acties achterwege en laat het voetbaltoernooi een feest blĳven.
Toon respect richting de scheids- en
grensrechters.
Het verzoek aan de teamcaptains is dan ook
om de spelers die zich niet de spelregels wensen te houden uit te sluiten voor het restant
van het toernooi.
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Koppert Biological Systems
Schone en veilige teelt, voor een gezonde toekomst

Koppert Biological Systems
Biologische gewasbescherming en natuurlĳke bestuiving
voor professionele groente- en fruittelers wereldwĳd.
Duurzame oplossingen sinds 1967
Sinds 1967 levert Koppert Biological Systems duurzame oplossingen voor de professionele teelt
van groente-, sier- en fruitgewassen. Daarbĳ maken we gebruik van natuurlĳke vĳanden en microorganismen voor het bestrĳden en voorkomen van plagen en ziekten. Daarnaast leveren wĳ hommels voor de natuurlĳke bestuiving.
Assistentie
Tevreden klanten vormen de basis van onze bedrĳfsvoering. Met betrouwbare systemen, gebaseerd op producten van de hoogste kwaliteit, helpt Koppert de zorgen van telers te verlichten.
Onze ervaren specialisten met kennis van zaken assisteren onze klanten wereldwĳd.
Onze toegevoegde waarde: schone en veilige teelt, voor een gezonde toekomst.

www.koppert.com
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Wedstrijdschema De AgriCup 2014
MPS

AgroEnergy

Koppert
Biological Systems

MPS
AgroEnergy
Koppert
Biological Systems
Graan FC
Haifa
North West Europe
Glencore Grain BV

HOOFDVELD:
11.00 uur: MPS – AgroEnergy
11.25 uur: Koppert Biological Systems – Glencore Grain BV
11.50 uur: Graaf FC – Haifa North West Europe
12.15 uur: MPS – Koppert Biological Systems
12.40 uur: AgroEnergy – Graaf FC
13.05 uur: Haifa North West Europe – Glencore Grain BV
13.30 uur: AgroEnergy – Koppert Biological Systems
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Graan FC

Haifa
North West Europe

Glencore Grain BV

VERVOLG HOOFDVELD:
13.55 uur: MPS – Haifa North West Europe
14.20 uur: Graan FC – Glencore Grain BV
14.45 uur: Koppert Biological Systems – Haifa North West Europe
15.10 uur: MPS – Graan FC
15.35 uur: AgroEnergy – Glencore Grain BV
16.00 uur: Koppert Biological Systems – Graan FC
16.25 uur: MPS – Glencore Grain BV
16.50 uur: AgroEnergy – Haifa North West Europe
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Puntentelling
Poule A
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Totaal

MPS
AgroEnergy
Koppert Biological Systems
Graan FC
Haifa North West Europe
Glencore Grain BV
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