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DUNO MARKETING & 
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Welkom op de vijfde editie van het IM Cees IJspelder 
Toernooi. En dat allemaal om DUNO-icoon Cees 
IJspelder sr. te eren. Voor wie het niet (meer) weet,  
wie was Cees IJspelder, de DUNO'er die onverwachts 
overleed op 
24 december 2013. 
 
In Cees IJspelder sr. had DUNO een grootse voetballer. 
Van Holland Sport naar DUNO, de stap die deze DUNO-
held maakte, betekende voor DUNO (za) iets na 
halverwege de vorige eeuw een enorme impuls. Dat 
Cees zelf kon voetballen, dat werd al snel duidelijk. Als 
12-jarige begonnen bij SVV Scheveningen stoomde hij 
al snel door naar het eerste elftal van die club. In 1956 
maakte hij de overstap naar het profvoetbal, bij 
Holland Sport. In 1958 promoveerde hij met Holland 
Sport naar de eredivisie. De erelijst van Cees IJspelder 
is enorm. 
 
 
 

WELKOM! 

Het leek DUNO dan ook gepast om Cees IJspelder sr. 
te herinneren middels een jaarlijks terugkerend 
toernooi. Deelnemers aan de 5e editie zijn : 
,WESTLANDIA zondag, TAC 90 zondag , DIE HAGHE, 
SV NOOTDORP, H.V. & C.V. QUICK, SCHEVENINGEN, 
BVCB en DUNO. Niet de minste clubs uit het 
regionale voetbal. 

Onze dank gaat uit naar onze sponsoren 
Die dit toernooi mede mogelijk hebben gemaakt! 



  



  



  

Toernooi regelement 

De speeltijd bedraagt 2x 45 minuten met een rust van maximaal 15 
minuten. Er wordt gespeeld volgens de KNVB-reglementen. Er mag 
onbeperkt gewisseld worden. 
Voor alle wedstrijden zal Duno zorgdragen voor scheidsrechters en assistent 
scheidsrechters. 
Indien u gebruik wil maken van een verzorgingstafel (mobiel) in de 
kleedkamer graag zelf meebrengen, helaas kan Duno daarin niet voorzien.  

• Eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdschema krijgt 3 

wedstrijdballen van de wedstrijdleiding, zij zijn daarvoor 

verantwoordelijk en na afloop dienen de wedstrijdballen te worden 

ingeleverd bij de wedstrijdleiding. 

• Uitspelende teams in het wedstrijdschema dienen zich aan te passen 

aan de wedstrijdkleding van de tegenstander.  

• Doelpuntenmakers dienen te worden bijgehouden. Dit vanwege het 

doorgeven naar de media. 

 
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de 
toernooicommissie.  

 
Puntendeling : 

Bij winst 3 punten, bij gelijke stand 1 punt en bij verlies 0 punten. 
Bij een gelijk aantal punten na alle gespeelde wedstrijden bepaalt het 
doelsaldo de winnaar van het toernooi. Is de eindstand en doelsaldo gelijk 
na alle gespeelde wedstrijden, dan bepaalt het snelst gescoorde doelpunt 
bij de wedstrijden de uiteindelijke winnaar. 
 

NA GEBRUIK VAN KLEEDKAMER DIENT DEZE SCHOON 
ACHTERGELATEN TE WORDEN! 



  



  



  

Belangrijke informatie 

Na afloop van alle wedstrijden worden er per team 50 consumptiebonnen 
uitgedeeld voor een broodje en een drankje te verkrijgen aan de bar in de 

kantine 
 
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 13 augustus rond 17:00 uur door 
Rob Pronk, Joop en Cees IJspelder jr 

 
Na afloop toernooi zal de muzikale omlijsting worden verzorgd door Pieter 

Beekink 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prijzen I.M. Cees IJspelder sr. Toernooi 2022 
 

1e prijs : Waardebon Free Kick ter waarde van € 250,- 
 

2e prijs : Waardebon Free Kick ter waarde van  € 150,- 
 

3e prijs : Waardebon Free Kick ter waarde van € 100,- 
 

Wij wensen alle verenigingen, spelers & staff en alle 
supporters een fijn toernooi toe! 



  



  

Ramsay van Rhijn 06 30963618 

Sjaak Hof 06 40648373 

Ton Sekreve 06 15820064 

 
Namens DUNO verzorgen wij voor een begeleider per team 
 

Team Begeleider 

Die Haghe Fred van Huijzen 

DUNO Patrick Nutbeij 

Nootdorp SV Arie Brugman 

Quick Maarten Speets 

BVCB Jeffrey van Oeveren 

Scheveningen Hans Tentij 

Westlandia zo Leen Pronk 

TAC 90 Peter Pije 
 
Contactpersoon per vereniging : 
 

Die Haghe Wim de Jong 06 20019856 

DUNO Kenneth Lamens 06 24989378 

Nootdorp SV Yannick Blom 06 42207741 

Quick Rob van Huijzen 06 14119615 

Westlandia zo Steven van Erven 06 50685114 

Scheveningen Dave vd Zwan 06 42716864 

BVCB Dick Boereboom 06 82785809 

TAC 90 zo Radjesh Maikoe 06 51611002 

 
Begeleiders scheidsrechters en assistent scheidsrechters: 
 
 

Contact & Info per team 



 


