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Welkom op het 33e OSM ’75 JO15-1 toernooi! 
 

Allereerst heten wij namens het bestuur van OSM ’75 alle spelers, toeschouwers, organisatoren, 

sponsors, scheidsrechters en alle andere betrokkenen een heel warm welkom ons 33e 

internationale OSM ’75 JO15-1 toernooi.  

 

Wij zijn er ongelooflijk trots op dat wij als relatief kleine club dit toernooi van deze omvang en 

met dit affiche al zo lang met dit resultaat kunnen organiseren. 

 

Ook dit jaar hebben we weer een ontzettend mooi deelnemersveld weten vast te leggen: 

✓ FC Twente   Nederland 

✓ AFC Amsterdam  Nederland 

✓ Aberdeen FC   Schotland 

✓ West Bromwich Albion  Engeland 

✓ Red Bull Brasil  Brazilië 

✓ AEK Athene   Griekenland 

✓ Omiya Ardija   Japan 

✓ OSM ’75   Nederland 

 

Zoals u ziet is de internationale inbreng groter dan anders. Maar als je deze ploegen uit 

Schotland, Engeland, Brazilië, Griekenland en Japan kan krijgen, dan hoef je niet lang te na te 

denken.  

 

Als bestuur bedanken wij op voorhand natuurlijk de volledige toernooiorganisatie,  alle 

vrijwilligers en alle sponsoren zonder wie het onmogelijk zou zijn dit toernooi op ons sportpark 

”Fazantenkamp “ te organiseren. 

 

Onze eigen OSM ’75 JO15-1 staat te springen om zich van zijn beste kant te laten zien. De 

ouders en spelers hebben ook weer een mooie bijdrage geleverd in de aanloop naar het toernooi. 

Nu mogen ze het eindelijk op het veld laten zien. Dit gaat voor de spelers een toernooi worden 

om nooit te vergeten. Natuurlijk wensen wij als bestuur het team en de begeleiding ontzettend 

veel succes maar bovenal plezier. Geniet er van! 

 

Tot slot spreken wij de hoop uit dat ook het dit jaar ook weer een spannend en sportief toernooi 

zal worden. Aan kant van OSM is er alles aan gedaan om het toernooi goed te organiseren. 

  

Wij wensen een ieder een heel mooi toernooiweekend toe en zien u graag op sportpark 

“Fazantenkamp” op zaterdag 9 en zondag 10 juni. 

 

 

Namens het Bestuur van OSM ’75, 

Remko Timmermans en Erwin Wildschut 

Voorzitters 
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Toernooi Reglement 
1. Het toernooi wordt gespeeld onder verantwoording van het bestuur en de 

toernooicommissie en vindt plaats op het Sportpark “Fazantenkamp” in Maarssen. 

2. Spelers die mogen deelnemen: Junioren die nog geen 15 waren op 01-01-2018.  

3. Per wedstrijd mogen vijf spelers gewisseld worden. Een speler die in een wedstrijd is 

vervangen, mag diezelfde wedstrijd niet nog een keer worden ingezet.  

4. De wedstrijden worden geleid door KNVB-scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, 

volgens het officiële KNVB-reglement.  

5. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten worden niet in behandeling 

genomen. 

6. Clubs die als eerste in het wedstrijdprogramma vermeldt staan, dienen –indien nodig- in 

door henzelf meegenomen reserveshirts te spelen.  

7. OSM ’75 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen of vernielingen van 

eigendommen van spelers en/of begeleiders.  

8. Schade aangebracht aan gebouwen, materialen en het terrein wordt verhaald op diegene 

of die vereniging, die deze heeft veroorzaakt.  

9. De speelduur van de wedstrijden bedraagt tweemaal 15 minuten, behalve de finale, die 

is tweemaal 20 minuten. De wedstrijden worden door het toernooisecretariaat centraal 

gestart. De scheidsrechter bepaalt het rust -en eindsignaal. 

10. De scheidsrechters zullen in voorkomende gevallen gele en/of rode kaarten kunnen 

tonen. De 1e gele kaart betekent tevens een tijdstraf van 3 minuten. Een speler die na de 

2e gele kaart uit het veld is gestuurd, zal de eerstvolgende wedstrijd zijn geschorst. Voor 

een speler die met een rode kaart uit het veld wordt gestuurd, zal de strafmaat worden 

bepaald door het wedstrijdsecretariaat in overleg met het betreffende arbitrale trio.  

11. Per team dient voor aanvang van het toernooi een spelerslijst aangeleverd te worden. Op 

de spelerslijst dient te worden aangegeven: Voor- en achternaam, geboortedatum, 

registratienummer van de betreffende voetbalbond, rugnummers en de namen van de 

begeleiders met hun functie.  

12. Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 en een verloren wedstrijd 0 

punten. De eindrangschikking wordt bepaald door het behaalde aantal punten. Bij een 

gelijk aantal punten beslist: 1. onderling resultaat. 2. het doelsaldo. 3. aantal gescoorde 

goals. Indien ook dan geen winnaar bekend is, zullen strafschoppen een beslissing 

brengen.  

13. Finalewedstrijden: Bij een gelijke stand na het verstrijken van de speeltijd brengen 

strafschoppen de beslissing. Er wordt geen verlenging gespeeld. 

14. In gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet, beslist het toernooisecretariaat.  
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Welcome at the 33rd OSM ’75 U15 tournament! 
 
First of all, on behalf of the board of OSM ’75,  we would like to welcome all the players, 

spectators, sponsors, referees and all other volunteers at our 33rd OSM ’75 U15 tournament.  

 

We are incredibly proud of the fact that we, as a relatively small club, have been able to 

organize a tournament of this size with this result for so many years. 

 

Also this year we have been able to contract a fantastic field of competitors.  

✓ FC Twente   Holland, Enschede 

✓ AFC Amsterdam  Holland, Amsterdam 

✓ Aberdeen FC   Scotland 

✓ West Bromwich Albion  England 

✓ Red Bull Brasil  Brasil 

✓ AEK Athene   Greece 

✓ Omiya Ardija   Japan 

✓ OSM ’75   Holland 

 

As you can see, the international input is bigger than we normally see. But we didn’t need a lot 

of time to think when we appeared able to contract these big teams from Scotland, England, 

Brasil, Greece and Japan. 

 

As chairmen of the board of OSM ’75 we would like to thank the tournament committee, all 

volunteers and sponsors, without whom it wouldn’t be possible to organize this tournament on 

our soccer fields.   

 

Our own OSM ’75 U15 team are eager to show the best of themselves. Parents and players 

contributed in very beautiful way to make this tournament possible. But now the boys can show 

their skills on the pitches. For the players this tournament will be one to never forget. The board 

of OSM ’75 wish the players and the staff a very successful tournament. But above all, enjoy 

yourselves!  

 

Finally, we hope that also this year it will be an exciting and sporty tournament. We did 

everything we can to organize it as well as we can. 

  

We wish everybody a fantastic tournament weekend and would like to see you on our soccer 

fields on Saturday 9th and Sunday 10th of June.  

 

 

On behalf of the Board of OSM ’75, 

Remko Timmermans en Erwin Wildschut 

Chairmen 
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Tournament Regulations 
1. The tournament will be played under the responsibility of the board and tournament 

committee of OSM ’75 on the pitches of sportpark “ Fazantenkamp” in Maarssenbroek. 

2. The following players are allowed to participate: Players who haven’t reached the age of 

15 by 01-01-2018. 

3. Each match five players can be substituted. A substituted player cannot be brought back 

in the same match. 

4. Royal Dutch Football Association (KNVB) referees and linesman will lead the matches, 

following the official KNVB-rules. 

5. Decisions of the referees are irrevocable. Protests will not be taken into consideration. 

6. The teams mentioned first in the program, will when necessary wear their away kit, 

brought by them. 

7. OSM ’75 cannot be held responsible for missing or damaged properties of players 

and/or staff. 

8. Damage done to buildings, materials and pitches will be charged to the person who or 

the team which caused the damage. 

9. The duration of each match is two halves of 15 minutes, except for the final, which will 

bet two halves of 20 minutes. The matches will be started by a central signal from the 

tournament secretary. The referees determine halftime and the endsignal.  

10. The referees will in occurring situations show yellow or red cards. The first yellow card 

means a time penalty of 3 minutes.  A player, who has been sent off after receiving two 

yellow cards will be suspended for the following game. When a player has been sent off 

with a red card, the tournament secretary and the considering referees will determine the 

penalty. 

11. Each team has to provide a list of names, date of birth, number of registration (when 

applicable) and shirt number to the tournament secretary before the start of the 

tournament. 

12. The winner of the match receives 3 points, a draw means 1 point and a loss 0 points. 

The final ranking will be determined by the number of achieved points 1. Mutual result. 

2. The goal difference 3. Number of scored goals. If it is still not possible to determine 

the winning team, a penalty shootout will determine the winner. 

13. Final matches: when a match ends in a draw/ a penalty shootout will determine the 

winner. There will be no extra time. 

14. Situations, in which regulations don’t forsee, the tournament secretary will decide. 
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Algemene informatie 

 

 
PROBLEEMSITUATIES TIJDENS HET TOERNOOI? 

Indien zich tijdens het toernooi probleemsituaties voordoen, kunt u zich richten tot: 

Ronald Franken   (algemene zaken) 

 

AANVANG TOERNOOI  9 JUNI 2018 

09.00 Aanwezig op Sportpark Fazantenkamp 

09.45 Officiële opening toernooi en voorstellen teams 

10.15 Start toernooi 

 

AANVANG TOERNOOI  10 JUNI 2018 

08.30 Aanwezig op Sportpark Fazantenkamp 

De prijsuitreiking zal op zondag 10 juni om 16.30 uur plaatsvinden door Heracles 

speler Tim van de Berg. 

 

De Toernooi organisatie  
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Program Saturday 9th of June 2018

TIME PITCH

10.15 - 1 -

Matchball sponsored by

10.15 - 2 -

Matchball sponsored by

10.55 - 1 -

Matchball sponsored by

10.55 - 2 -

Matchball sponsored by

11.55 - 1 -

Matchball sponsored by

11.55 - 2 -

Matchball sponsored by

12.35 - 1 -

Matchball sponsored by

12.35 - 2 -

Matchball sponsored by

13.25 - 1 -

Matchball sponsored by

13.25 - 2 -

Matchball sponsored by

14.05 - 1 -

Matchball sponsored by

14.05 - 2 -

Matchball sponsored by

14.55 - 1 -

Matchball sponsored by

14.55 - 2 -

Matchball sponsored by

15.35 - 1 -

Matchball sponsored by

15.35 - 2 -

Matchball sponsored by

West Bromwich Albion Red Bull Brasil

AFC Amsterdam Omiya Ardija

Aberdeen FC FC Twente

AEK Athene AFC Amsterdam

Omiya Ardija FC Twente

OSM '75 AEK Athene

Aberdeen FC Omiya Ardija

West Bromwich Albion Aberdeen FC

Red Bull Brasil OSM '75

AFC Amsterdam Red Bull Brasil

OSM '75 West Bromwich Albion

FC Twente AEK Athene

West Bromwich Albion AFC Amsterdam

Red Bull Brasil FC Twente

AEK Athene Omiya Ardija

TEAM TEAM RESULTS

International OSM '75 U15 Tournament

OSM '75 Aberdeen FC

Teams

OSM '75

West Bromwich Albion

Red Bull Brasil

AEK Athene

Omiya Ardija

FC Twente

AFC Amsterdam

Aberdeen FC
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Program Sunday 10th of June 2018

TIME PITCH

09.00 - 1 -

Matchball sponsored by

09.00 - 2 -

Matchball sponsored by

09.40 - 1 -

Matchball sponsored by

09.40 - 2 -

Matchball sponsored by

10.35 - 1 -

Matchball sponsored by

10.35 - 2 -

Matchball sponsored by

11.15 - 1 -

Matchball sponsored by

11.15 - 2 -

Matchball sponsored by

12.10 - 1 -

Matchball sponsored by

12.10 - 2 -

Matchball sponsored by

12.50 - 1 -

Matchball sponsored by

12.50 - 2 -

Matchball sponsored by

13.50 - 1 -

Matchball sponsored by

13.50 - 2 -

Matchball sponsored by

14.30 - 1 -

Matchball sponsored by

15.20 - 1 -

Matchball sponsored by

3rd place 4th place

1st place 2nd place

Finals

5th place 6th place

7th place 8th place

Omiya Ardija Red Bull Brasil

AEK Athene Aberdeen FC

AFC Amsterdam OSM '75

OSM '75 FC Twente

Aberdeen FC AFC Amsterdam

FC Twente West Bromwich Albion

FC Twente AFC Amsterdam

West Bromwich Albion Omiya Ardija

Red Bull Brasil AEK Athene

Red Bull Brasil Aberdeen FC

AEK Athene West Bromwich Albion

Omiya Ardija OSM '75

Red Bull Brasil AFC Amsterdam

AEK Athene Aberdeen FC

TEAM TEAM RESULTS

International OSM '75 U15 Tournament

Teams

OSM '75 Omiya Ardija

West Bromwich Albion FC Twente
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General Information 
 

 

IN CASE OF PROBLEMS DURING THE TOURNAMENT? 

Please contact: 

Ronald Franken   (tournament organization) 

 

START TOURNAMENT ON JUNE 9TH 2018 

09.00 Present at Sportpark Fazantenkamp. 

09.45 Official opening including introduction of the teams 

10.15 Start of the tournament 

 

START TOURNAMENT ON JUNE 10TH 2018 

08.30 Present at Sportpark Fazantenkamp 

The prices will be awarded on Sunday June 10th at 4.30 pm by Heracles Almelo 

player Tim van de Berg. 

 

The Tournament organization. 
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Routebeschrijving: 
 
Ons sportpark bevindt zich in de wijk Fazantenkamp, op het adres Fazantenkamp 619, 

echter is hier niet altijd voldoende parkeergelegenheid en wordt u verzocht de onderstaande 

route te gebruiken, om zo bij ons andere parkeerterrein uit te komen. 

 

Komende van de A2, Utrecht – Amsterdam 

• Neem de afslag Maarssen; 

• Einde afrit bij de verkeerslichten rechtsaf; 

• Afslag Maarssenbroek; 

• Bij de verkeerslichten rechtsaf; 

• De weg volgen tot aan het kruispunt; 

• Linksaf de verbindingsweg richting Vleuten oprijden; 

• Voor de brug over de A2 bevinden de parkeerplaatsen zich aan uw 

rechterhand; 

 

Komende van de A2, Amsterdam – Utrecht: 

• Neem de afslag Maarssen; 

• Bij de verkeerslichten linksaf over de rijksweg A2; 

• Afslag Maarssenbroek; 

• Bij de verkeerslichten rechtsaf; 

• De weg volgen tot aan het kruispunt; 

• Linksaf de verbindingsweg richting Vleuten oprijden; 

• Voor de brug over de A2 bevinden de parkeerplaatsen zich aan uw 

rechterhand; 

 

Komende van de N 230, (Zuilensering) vanaf Hilversum: 

• De weg volgen richting Amsterdam; 

• De afslag Maarssenbroek; 

• Bij de verkeerslichten linksaf; 

• Bij de 2e verkeerslichten linksaf; 

• Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor richting Vleuten; 

• Voor de brug over de A2 bevinden de parkeerplaatsen zich aan uw 

rechterhand; 

  



OSM ’75 International U15 Tournament 2018 

Page | 15  

 

 

 

 

 

 

 

 



OSM ’75 International U15 Tournament 2018 

Page | 16  

 

 

 

Directions: 
 
Our facilities are located in the residential Fazantenkamp. The address of our facilities is 

Fazantenkamp 619, however we ask everyone to use our parking lot which can be found 

through the following direction. 

 

Coming from the A2, Utrecht – Amsterdam 

• Take the exit Maarssen; 

• At the end of the exit turn right at the traffic light; 

• Follow exit Maarssenbroek; 

• At the end of the exit turn right at the traffic light; 

• Follow this road until the third traffic lights; 

• Go left on to the Verbindingsweg direction Vleuten; 

• The parking lot can be found on the right side, just before crossing the 

bridge; 

 

Coming from the A2, Amsterdam – Utrecht: 

• Take the exit Maarssen; 

• At the end of the exit turn left at the traffic light and cross the A2; 

• Follow exit Maarssenbroek; 

• At the end of the exit turn right at the traffic light; 

• Follow the road until the third traffic lights; 

• Go left on to the Verbindingsweg direction Vleuten; 

• The parking lot can be found on the right side, just before crossing the 

bridge; 

 

Coming from the N 230, (Zuilensering) from Hilversum: 

• Follow the road towards Amsterdam; 

• Take the exit Maarssenbroek; 

• Go left at the traffic light; 

• Go left at the second traffic light; 

• Go straight on towards Vleuten; 

• The parking lot can be found on the right side, just before crossing the 

bridge; 
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Organisatie/ Organization 
 
Toernooi/ Tournament: 

Ronald Franken 

Remko Timmermans 

Erwin Wildschut 

 

 

Wedstrijdsecretariaat/ Tournament secretary: 

Wil de Graaf 

 

 

Teams coördinatie/ Team coordination: 

Frits van der Laan  Nederlandse teams / Dutch teams 

Jurgen Koopmans  Buitenlandse teams / Foreign teams 

 

 

Public relations/Website: 

Erwin Wildschut 

 

 

Sponsorcommissie/ Sponsor committee: 

Patrick van Elst 

 

 

Terreinmeester/ Fieldmaster: 

   Flip Tengnagel  

Catering: 

   Ouders C1 
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