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Welkom ! 

Aan alle spelers, begeleiders, toeschouwers, organisatoren, sponsors (kortom, 
iedereen die is betrokken bij dit jeugd toernooi).  

Namens de organisatie van het Ons Sportieve Meiden toernooi en het bestuur van 
OSM’75 heten wij u van harte welkom op sportpark Fazantenkamp voor de eerste 

editie van het Ons Sportieve Meiden toernooi.


Door de grote groei van het meiden/dames voetbal vonden wij dat de meiden en 
dames van OSM’75 een eigen toernooi verdienen. En dus zijn wij aan de slag 

gegaan om een gezellige, aangename en vooral sportieve dag te organiseren voor 
deelnemers en toeschouwers.


Dat was ons zonder uw inschrijving of hulp niet gelukt, onze dank hiervoor.

Ook willen wij alle sponsors bedanken die dit toernooi mogelijk maken.


Een sportief, aangenaam en vooral gezellig toernooi toegewenst aan alle 
deelnemers en bezoekers.


Met sportieve groet,


Namens OSM’75,

de commissie van het Ons Sportieve Meiden toernooi 2018


 

Supporter van schoon spel!



 

Huishoudelijke mededelingen 


Wij verwachten een grote toeloop van spelers, ouders en toeschouwers. Daarom 
brengen wij u het volgende onder uw aandacht: We hebben beperkte 
parkeermogelijkheden, ondanks onze nieuwe parkeerplaats, aangegeven met 
borden vanaf de toegangswegen. Daarom, maar ook om overlast voor de 
omwonenden te beperken, verzoeken wij u om met zo weinig mogelijk auto’s 
naar ons toe te komen. Carpoolen bevelen wij dus ten zeerste aan.


We hebben de beschikking over een tiental kleedkamers. Voor een dergelijk groot 
toernooi eigenlijk te weinig, maar is te doen als een ieder zich houdt aan het 
schema zoals in dit boekje is opgenomen. Een half uur voor aanvang van de 
eerste wedstrijd van uw team kunt u terecht in de toegewezen kleedkamer. Na 
het omkleden, een tactische bespreking, gaat u naar het veld waar u uw eerste 
wedstrijd speelt. NEEM ALLE SPULLEN UIT DE KLEEDKAMER MEE. Na u zal 
een ander team de kleedkamer in gebruik nemen. Ook na de wedstrijden het 
schema volgen zodat iedereen rustig kan douchen en aankleden. Verzoek om na 
de laatste wedstrijd gelijk te gaan douchen om zo ook de volgende teams weer 
de gelegenheid te geven. 


De teams zitten veelal met 2 teams, al dan niet van hun eigen vereniging, in één 
kleedkamer. 
Afval hoort thuis in de afvalbakken. Leiders: graag uw aandacht en medewerking 
om ons sportpark zo netjes mogelijk te houden. 

navigatieadres: 

rijnkennemerweg

3607,Maarssen



Route 

Komende van de A2, Utrecht-Amsterdam 
1. Neem afslag Maarssen

2. Einde afrit bij verkeerslichten rechtsaf

3. Afslag Maarssenbroek

4. Bij verkeerslichten rechtsaf

5. Bij eerste grote kruispunt links richting Vleuten

6. Net voor het viaduct over de A2 naar rechts

7. Boven zijn circa 28 parkeerplekken, onder 24

Komende van de A2, Amsterdam-Utrecht 
1.  Neem afslag Maarssen

2.  Bij verkeerslichten linksaf over rijksweg A2

3.  Afslag Maarssenbroek

4. Bij verkeerslichten rechtsaf

5. Bij eerste grote kruispunt links richting Vleuten

6. Net voor het viaduct over de A2 naar rechts

7. Boven zijn circa 28 parkeerplekken, onder 24 

Komende van de N230 (Zuilense Ring) vanaf Hilversum 
1. weg volgen richting Amsterdam

2. Afslag Maarssenbroek

3. bij verkeerslichten linksaf

4. Bij 2e verkeerslichten linksaf

5. Bij volgende verkeerslichten rechtdoor richting Vleuten

6. Net voor het viaduct over de A2 naar rechts

7. Boven zijn circa 28 parkeerplekken, onder 24 



Toernooireglement  
- Ieder team dient minimaal 30 minuten voor aanvang van zijn 1ste wedstrijd aanwezig te 

zijn en zich te melden bij de toernooi-commissie op het secretariaat. 


- Dit toernooi wordt gespeeld volgens regels die zijn opgesteld door de KNVB. 


- Teams dienen voor hun eigen grensrechter te zorgen.


- Wanneer een speler een rode kaart krijgt wordt deze geschorst voor de rest van het  
toernooi! 


- Wedstrijden van de JO9-M (6 tallen) duren 15 minuten en MO11(7 tallen) duren 20 
minuten zonder dat er van helft wordt gewisseld . 


- Bij de wedstrijden van de MO13 en Dames (11-tallen) duren 20 minuten zonder dat er 
van helft wordt gewisseld.


- Bij een gelijke stand aan het einde van de poule wedstrijden geldt eerst het onderlinge 
resultaat en daarna het doelsaldo, dan meest scorende team. Mocht deze ook gelijk zijn 
dan worden er strafschoppen genomen. Elk team mag 5 strafschoppen nemen, indien 
er na de 5 strafschoppen nog een gelijke stand is, dan om en om 1 strafschop. 


- Situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 


- Tegen scheidsrechterlijke beslissingen is geen protest mogelijk. Scheidsrechters  
proberen altijd eerlijk en objectief te fluiten. 


- Prijsuitreiking meteen na afloop van alle poule wedstrijden in het betreffende dagdeel. 


- Laten we er een mooie dag van maken, met in achtneming van onderstaande zal dat 
zeker lukken; 


- Spelers accepteren zonder commentaar elke beslissing van de scheidsrechter. 


- Behandel elkaar met respect op het veld en daarbuiten en houdt het veld netjes  
schoon. 


- Leiders geven tijdens (maar ook na) de wedstrijd geen commentaar op de scheids- en 
grensrechter of op spelers van de tegenstander. 


- Supporters, moedig uw team op een positieve manier aan!! 


- Ouders (en andere toeschouwers) onthoudt U zich van negatief commentaar of 
gescheld op de scheids- en grensrechters en op spelers van de tegenstander.  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Naast het toernooi zijn er ook andere activiteiten voor de meiden! Zo is er een 
opblaas-stormbaan, een loterij (geheel gesponsord door plaatselijke ondernemers) 

en een kleine braderie waar je voor een klein bedrag je haren kunt laten vlechten en/
of je nagels kunt laten versieren. Ook zal er sport-, dames-, en kinderkleding en 
decoratieve spullen voor in huis te koop zijn voor gereduceerd tarief. Ook kun je 

heerlijke broodjes hamburger verkrijgen op deze markt.


Tussen de wedstrijden door kunnen de teams schieten op een gatendoek. Voor 
degene met de meeste punten per poule is er een verrassing.


9:00 uur Start toernooi 7 tallen

12:30 uur uitslag trekking ochtend loterij


ca 12:30 uur Prijsuitreiking MO9 en MO11

13:00 uur Start Toernooi 11 tallen 


17:15 uur Uitslag trekking Middag loterij

ca17:15 uur Prijsuitreiking MO13 en Dames


Deze lieve sponsors hebben enorm leuke prijzen 
geschonken t.b.v. de loterij die die dag zowel in de 

ochtend als de middag plaatsvindt: 

PE Sports Wear, Bloemisterij White Roses, 
 NatasFashion, Suussies Klippies, 

Lyva Mode, Forza Mode, The Stone Maarssen, 
Carwash Shell de wetering, Syl4hair,  

Domino’s pizza, SamSam, Monkey Town, 
Zwembad Safari, Tamara en Sylvia. 

Onwijs bedankt lieve sponsors!



Plattegrond

Kantine

VELD 1

VELD 2

A B

VELD 3

A B



Poules 
Ochtend

 

     MO9 Poule                               Kleedkamer

1. OSM ’75 JO9-4M                               3

2. Sporting 70 JO9-2M                         5

3. Overbos JO9-7M                              4   

4. ESA Arnhem JO8-6M                       7

5. OSM ’75 JO9-5M                               6


     MO11 Poule                             Kleedkamer 
1. OSM ’75        MO11-1                      3  

2. BFC Bussum MO11                         10

3. SC ‘t Gooi      MO11                         8 
4. OSM ’75        MO11-2                      6

5. JSV                MO11-2                      2

6. vv Schalwijk   MO11                         9


Middag  

      MO13 poule                            Kleedkamer

1. OSM ’75        MO 13-1                     3

2. OSM ’75        MO 13-2                     6

3. SC t’Gooi       MO 13                        4

4. FC Almere      MO 13                        5

5. SV Houten      MO 13                        7

6. VV Maarssen  MO 13                        2

7. WV HEDW      MO 13                        10


      DAMES poule                          Kleedkamer 
1. OSM ’75                                            3

2. Sporting Martinus                             8

3. VV Maarssen                                     9




Speelschema ochtend: 

MO9 poule: 
                                                veld 3A                                                   veld 3B 

10:15 uur - 10:30 uur     OSM ’75 9-4  -  Overbos                    Sporting 70    - OSM ’75 9-5

10:40 uur - 10:55 uur     ESA Arnhem -  OSM ’75 9-4              Overbos          - Sporting 70

11:05 uur - 11:20 uur     OSM ’75 9-5  -  ESA Arnhem             OSM ’75 9-4    - Sporting 70

11:30 uur - 11:45 uur     ESA Arnhem -  Overbos                    OSM ’75 9-5   - OSM ’75 9-4

11:55 uur - 12:10 uur     Sporting 70   - ESA Arnhem              Overbos         - OSM ’75 9-5


MO11 poule: 
                                                 veld 2A                                                  veld 2B                 

09:00 uur - 09:20 uur     OSM ’75 11-1  - BFC Bussum           OSM ’75 11-2  - VV Schalkwijk

09:25 uur - 09:45 uur     JSV                 - VV Schalkwijk          OSM ’75 11-1  -  SC’t Gooi      

09:50 uur - 10:10 uur     SC ’t Gooi       - JSV                          OSM ’75 11-2   - BFC Bussum

10:15 uur - 10:35 uur     VV Schalkwijk - OSM ’75 11-1

10:40 uur - 11:00 uur     SC ’t Gooi       - BFC Bussum           OSM ’75 11-2  - JSV

11:05 uur - 11:25 uur     OSM ’75 11-1  - OSM ’75 11-2           VV Schalkwijk - BFC Bussum

11:30 uur - 11:50 uur     SC ’t Gooi       - VV Schalkwijk          OSM ’75 11-1  - JSV

11:55 uur - 12:15 uur     SC ’t Gooi       - OSM ’75 11-2             JSV                 - BFC Bussum



Speelschema Middag 

MO13 poule: 

                                                     Veld 2                                          Veld 3        

13:00 uur - 13:20 uur   OSM ’75 13-2 - SV Houten             SC ’t Gooi      - FC Almere      

13:25 uur - 13:45 uur   VV Maarssen - OSM ’75 13-1           WV-HEDW     - SV Houten

13:50 uur - 14:10 uur   SC ’t Gooi     - OSM ’75 13-2           FC Almere      - OSM ’75 13-1 
14:15 uur - 14:35 uur   SC ’t Gooi     - VV Maarssen         OSM ’75 13-2   - WV-HEDW

14:40 uur - 15:00 uur   SV Houten    - FC Almere              OSM ’75 13-1   - WV-HEDW

15:05 uur - 15:25 uur   SC ’t Gooi     - SV Houten             OSM ’75 13-2  - VV Maarssen

15:30 uur - 15:50 uur   OSM ’75 13-2 - FC Almere             WV-HEDW      - VV Maarssen         

15:55 uur - 16:15 uur   SV Houten     - OSM ’75 13-1         WV-HEDW      - SC ’t Gooi 

16:20 uur - 16:40 uur   FC Almere     - VV Maarssen         OSM ’75 13-2   - OSM ’75 13-1 
16:45 uur - 17:05 uur   WV-HEDW    - FC Almere              VV Maarssen  - SV Houten

                                                     Veld 1

 16:45 uur - 17:05 uur   SC ’t Gooi     - OSM ’75 13-1


DAMES poule: 

                                                             Veld 1 

13:00 uur - 13:20 uur   OSM ’75                -  Sporting Martinus

13:25 uur - 13:45 uur   Sporting Martinus -  VV Maarssen

14:15 uur - 14:35 uur   VV Maarssen         -  OSM ’75 

14:40 uur - 15:00 uur   Sporting Martinus -  OSM ’75 

15:30 uur - 15:50 uur   VV Maarssen         -  Sporting Martinus

15:55 uur - 16:15 uur   OSM ’75                -  VV Maarssen



Via deze weg willen wij nogmaals al onze sponsors bedanken, die 
deze sportieve dag mogelijk hebben gemaakt!

Supporter van schoon spel!




