
ARC JO17 Toernooi 

 

Zaterdag 8 juni 2019 verzamelden zich vanaf 9.00u meer dan 550 voetballers in de leeftijd van 16 en 

17 jaar bij ARC voor de derde editie van het ARC JO17 Toernooi. 

Naast het JO17 Toernooi vond ook de Obstacle Run plaats rondom het ARC-complex én speelde ARC1 

een belangrijke wedstrijd in de nacompetitie. Het was dus erg druk op en rond het sportpark. 

Ondanks het mindere weer mogen we – afgaande op de reacties van de voetballers, begeleiders, 

scheidrechters en toeschouwers – eigenlijk nu al weer stellen dat ook deze editie succesvol was. 

Tot groot genoegen van de organisatie waren alle aangemelde teams rond 9.15 uur ook echt 

aanwezig. Tussen 9.30 uur en 15.30 uur werden maar liefst 90 wedstrijden van 20 minuten gespeeld 

in zes op sterkte ingedeelde, poules. Dit jaar waren voor het eerst alle ARC JO17 teams – dus ook de 

twee selectieteams – vertegenwoordigd. Er werden daardoor wedstrijden gespeeld van 2e divisie 

niveau tot 5e/6e klasse. Voor de scheidsrechters dus ook een zeer gevarieerd programma. In menig 

poule waren de krachtsverschillen klein, waardoor de winnaar pas in de laatste wedstrijd bekend  

werd. Lachende spelers, tevreden coaches, maar natuurlijk ook teleurgestelde jongens vormden het 

middelpunt van deze mooie voetbaldag. Na een dankwoord van jeugdvoorzitter Cees-Jan van 

Leeuwen én een speciaal dank je wel aan de twee stoppende toernooicommissieleden vond om 

16.00 uur de prijsuitreiking plaats. De zes poulewinnaars namen in een bomvolle kantine hun eerste 

prijs in de vorm van een beker en een taart in ontvangst.  

Naast de gratis aangeboden lunch box werd flink gebruik gemaakt van de versnaperingen in de 

kantine en de kiosk. De keukenbrigade heeft een – natuurlijk ook vanwege de wedstrijd van ARC 1 – 

zeer drukke dag gehad en wederom laten zien waartoe zij in staat is ….. de broodjes hete kip en patat 

vonden gretig aftrek. Super bedankt daarvoor!  

De vrijwilligers zorgden voor een vlekkeloos verlopen toernooi. De EHBO-ers hebben gelukkig 

nauwelijks werk gehad. Het tijdschema werd strak gehanteerd, waardoor het drukke 

voetbalprogramma géén minuut is uitgelopen.  

Wij danken, als toernooicommissie vooral alle deelnemers aan het toernooi, zowel de spelers als de 

begeleiders én natuurlijk de scheidsrechter, voor een zéér geslaagd en sportief toernooi.   

Op naar volgend jaar voor de 4e Editie van het ARC JO17 Toernooi. Die gaat plaatsvinden op 1 juni 

2020! We hopen velen van u dan weer te mogen begroeten in welke hoedanigheid dan ook. 

 

 


