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Welkom bij het jeugd- paastoernooi 2022 van de Amsterdamse voetbalvereniging TOS-Actief! 

 
Beste deelnemers, begeleiders en ouders, 
 
Welkom bij de 11de editie van het jeugd-paastoernooi van de Amsterdamse voetbalvereniging TOS Actief! 
Eindelijk kunnen we weer een toernooi organiseren en kan er weer tijdens de paasdagen gevoetbald worden.  Op 
5 velden voetballen op drie dagen meer dan 130 teams van 30 verschillende verenigingen. Dat wordt weer een 
groot, sportief en gezellig voetbalfeest!  
Zoals elk jaar organiseren wij iets extra’s en dit jaar is dat het spel: “Hoeveel eieren in de pot ?”. Alle spelers van de 
teams kunnen hier aan meedoen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Tevens worden op zaterdag extra prijzen 
uitgereikt voor beste speler, beste keeper en sportiefste team. 
Uiteraard kunnen spelers en ouders tussen het voetballen door ook terecht in en om onze kantine, voor 
paaseitjes, koude en warme drankjes, lekkere broodjes, snoep en warme snacks.  
Wij wensen alle deelnemers en begeleiders een plezierig, succesvol en vooral sportief toernooi toe en hopen jullie 
ook volgend jaar weer terug te zien op ons dan inmiddels 12de jeugdtoernooi dat weer met Pasen wordt 
georganiseerd!  
 
Bij voorbaat bedanken wij alle sponsoren, vrijwilligers, ouders en deelnemers voor hun geweldige inzet en 
sportieve bijdrage.  
 
Veel voetbalplezier!  
Toernooicommissie avv TOS Actief 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vrijdagavond 15 april 
JO18, JO19, MO17 en MO19 toernooi 
Aanvang wedstrijden: 17.30 uur  
Prijsuitreiking 20.45 uur 
 
Zaterdagochtend 16 april            Zaterdagmiddag 16 april 
JO8/MO8, JO9, MO9 en MO11/MO12 toernooi  JO10, JO11, MO10 en MO13 toernooi 
Aanvang wedstrijden: 9.30 uur       Aanvang wedstrijden: 13.30 uur 
Prijsuitreiking 12.10 uur     Prijsuitreikingen: 16.10 uur   
       
Zondagochtend 17 april     Zondagmiddag 17 april 
JO12, JO13, en JO14 toernooi    JO15, JO16 en MO15 toernooi 
Aanvang wedstrijden: 9.30  uur        Aanvang wedstrijden: 13.30 uur  
Prijsuitreiking 12.10 uur     Prijsuitreiking 16.10 uur 
 
 
 

 
 



Wedstrijdschema’s en uitslagen: Via internet en groot scherm te volgen! 
De wedstrijdschema’s, uitslagen en standen worden op de toernooi website van mijntoernooi.info getoond en 
bijgehouden. In dit programmaboekje vindt je verderop de links naar de toernooi website van ieder dagdeel.  Je 
kan deze via Internet en smartphone vooraf, tijdens en na het toernooi bekijken. Tevens worden de uitslagen en 
standen tijdens het toernooi op een beamer in de kantine getoond. Hieronder volgt een korte uitleg over de 
website 

 
 

Uitleg verschillende functies op de Toernooi websites van TOS-Actief jeugd-paastoernooi 2022 
 
Verderop in dit programmaboekje vindt je de links naar de toernooi websites. Per dagdeel is er een aparte 
website ingericht bij mijntoernooi.info waar je de wedstrijdschema’s voor jouw poule / team kan vinden. Tevens 
kan je daar live de uitslagen en standen volgen. En alle overige informatie over het toernooi.   Hieronder vindt je 
een schermafbeelding met een uitleg over de verschillende functies: 
 
 

 
Wil je het wedstrijdschema, uitslagen en stand van jouw team bekijken? Selecteer dan jouw team bij “Kies team” 
 
Wil je het wedstrijdschema en uitslagen bekijken van jouw poule? Selecteer dan de poule van jouw team bij 
“Selecteer Categorie” 
 
Wil je de stand in jouw poule bekijken? Selecteer dan eerst de “standen knop” en selecteer dan de categorie 
(=poule) waar jouw team in speelt. 
 



Sponsormededelingen 

 
Independent Recruiters verbindt zijn naam aan het TOS-Actief Paastoernooi 

  
De Toernooicommissie is blij en trots te kunnen melden dat Independent Recruiters als naamsponsor van de deze 
editie van ons Paastoernooi op zal treden.  
Independent Recruiters is hét werving, selectie & executive search bureau voor staffuncties in onder andere 
Finance, ICT, Sales & Marketing, Recruitment, Inkoop en HRM. Ze zijn landelijk actief in de bemiddeling en 
advisering van ervaren en startende HBO en WO professionals. Samen met hun labels Independent Engineering, 
Independent Hospitality, Independent Facility, Independent Professionals, Independent Public, Independent 
Retail en Independent Life Sciences hebben ze sinds 2003 honderden professionals aan een vaste of tijdelijke 
baan geholpen.  Sinds 2020 maken ze deel uit van het Talentor,com  netwerk, een internationaal recruitment 
netwerk met ruim 250 consultants in ruim 30 landen in 4 continenten. 
Kijk eens op hun website (https://www.independentrecruiters.nl/) als je behoefte hebt aan een briljante 
carièremove of een talentvolle nieuwe medewerker. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.talentor.com/
https://www.independentrecruiters.nl/


 
ALGEMENE INFORMATIE TOS-Actief Independent Recruiters Jeugd-Paastoernooi 2022 
 
Adres: 
Het toernooi wordt gehouden op ons terrein gelegen in sportpark Middenmeer, Radioweg 63,  1098 NG 
Amsterdam, waar we 5 velden tot onze beschikking hebben. De velden liggen tegenover de Jaap Eden IJsbaan.  
 
Parkeren: 
Direct naast het sportpark is ter hoogte van de Jaap Edenbaan aan de Radioweg een grote parkeerplaats. Op dit 
parkeerterrein betaal je € 0,10 euro per uur met een maximum van 4 uur van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 
21.00 uur. Het is alleen mogelijk om per pinpas of creditcard te betalen.  Op zondag is het parkeren gratis.  
Een alternatieve parkeerplaats is te vinden bij Sportpark Voorland (Hockeyclub Athena). Vanaf daar is het +/- 8 
minuten lopen naar de TOS-Actief velden.  Aldaar geldt hetzelfde tarief als bij de Jaap Edenbaan.  
U  kunt ook in de woonwijk tegenover het sportpark parkeren, hier geldt een hoger tarief.   
Wij adviseren u op alle dagen op tijd te komen, zodat u de gelegenheid heeft een plaatsje te zoeken. 
 
Deelnemers uit Amsterdam e.o.:  Kom per fiets of openbaar vervoer! 
Alle TOS-Actief teams en deelnemende teams van nabijgelegen clubs verzoeken wij per fiets of openbaar vervoer 
te komen, zodat er meer parkeerruimte beschikbaar is voor teams die van buiten Amsterdam komen.  
Komt u met de fiets op zaterdag, volg dan de aanwijzingen van de fietscoach en/of borden m.b.t. parkeren fietsen 
ivm vrije doorgang hulpdiensten. Dit i.v.m.de te verwachten fietsdrukte. 
 
Aanmelden teams: 
De leider van elk team dient zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd (zie voor aanvang de 
poule indeling verderop in dit programma) in de bestuurskamer te melden, zodat we weten dat uw team 
aanwezig is en informatie over kleedkamers e.d. kunnen verstrekken.  

Tevens krijgt ieder team een tas met bonnetjes voor het paaseieren spel (op zaterdag en zondag), 
En tevens gevuld met drankjes en een kleine snack voor de spelers, gesponsord door supermarktketen: 

 
 
Slecht weer? 
Bij slecht of minder weer gaat het toernooi gewoon door. In geval van afkeuringen worden kunstgrasvelden van 
nabijgelegen verenigingen gebruikt. De poule indelingen blijven in dat geval gelijk, alleen de velden wijzigen. Kijk 
in geval van extreem weer (storm etc.) vooraf op de website van TOS-Actief of op de toernooi website onder de 

berichtenknop:   bovenin het menu 
 
Catering 
Onze clubkantine biedt u naast Amsterdamse gezelligheid diverse warme en koude drankjes, versnaperingen, 
snacks, broodjes, snoep. Daarnaast is er op het terrein een cateringkraam aanwezig 
Alcoholbeleid: Op alle dagen wordt alleen na afloop van de laatste wedstrijd alcohol geschonken.  
 
Kleedkamers 
Op zaterdag worden kleedkamers gedeeld met andere teams, en kunnen niet op slot.  
Op andere dagen wordt op verzoek een kleedkamer met sleutel (Borg benodigd!) beschikbaar gesteld. Wij zien 
dat de behoefte aan kleedkamers afneemt. Heeft uw team geen kleedkamer nodig dan scheelt dan ons in 
schoonmaak en administratie borg e.d.  
Wij verzoeken u dringend GEEN waardevolle en/of persoonlijke bezittingen achter te laten in de kleedkamers.  
 
Velden en plattegrond 

De toernooi website heeft onderin een veldsymbool . Als u hier op klikt dan verschijnt de een plattegrond 
van de velden met de veldnummers. Tevens zijn bij de toernooiorganisatie plattegrondjes verkrijgbaar.  



 
Aansprakelijkheid 
De a.v.v. T.O.S.- Actief is niet aansprakelijk voor vermissing en of beschadiging van voorwerpen en/of letsel bij 
deelnemers. Neem geen waardevolle spullen mee naar het toernooi die niet strikt nodig zijn.   
 
Scheids/grensrechters 
TOS-Actief zorgt voor spelleiders en scheidsrechters.  
De teams vanaf O13 en ouder moeten zelf voor een grensrechter zorgen.  
 
Op en om het veld 
Wij verzoeken het publiek en ouders achter de hekken te blijven, zodat de spelers en spelleiders alle ruimte 
hebben. Met name bij de wedstrijden die op kwart velden worden gespeeld geldt: Geen ouders, publiek tussen 
de velden, alleen coaches en wisselspelers mogen zich op het veld begeven.  
Afval gaarne in de afvalbakken deponeren, dit geldt ook voor de teams in de dugouts en langs het veld. Laat de 
dugout schoon achter! 
 
Sportiviteit en respect 
Wij gaan er vanuit dat alle spelers en begeleiders van de teams sportiviteit tonen, de beslissingen van 
(jeugd)scheidsrechters en spelleiders respecteren, en de teams elkaar ook respectvol behandelen. 
 
Toezicht en EHBO 
Op het terrein zijn toezichthouders aanwezig, deze kunt u herkennen aan de organisatie-hesjes, zij zijn altijd 
aanspreekbaar voor vragen en assistentie.  EHBO is via de bestuurskamer of toezichthouders oproepbaar.  
 

Prijsuitreiking 
Alle teams krijgen een prijs !! De prijsuitreiking vindt plaats 15 minuten na afloop van de laatste wedstrijd. Wij 
verzoeken de teams die de laatste wedstrijdronde spelen zo spoedig mogelijk na afloop van de wedstrijd zich naar 
de kantine te begeven, zodat snel gestart kan worden met de prijsuitreiking. 
 
Overige mededelingen 

• U dient zelf voor inspeelballen zorg te dragen 

• U dient de kleedkamer na afloop van het toernooi heel en schoon achter te laten 
 
Toernooi-organisatie: 
Op de toernooidagen zelf kunt u voor vragen en opmerkingen rechtstreeks contact opnemen met het clubhuis 
van TOS-Actief: 020-6928314.   
Email:paastoernooi-tosactief@xs4all.nl 
 

 
Op zaterdag zijn leuke extra prijzen te verdienen!!! 

 
Beste keeper van de ochtend en beste keeper van de middag  

 
 
                      Beste speler van de ochtend en  

          beste speler van de middag 
 

 
Het sportiefste team van de ochtend en sportiefste team van de middag 

 
 
 

 De winnaars en gewonnen prijzen worden bekend gemaakt  
tijdens de prijsuitreiking na afloop van de wedstrijden 

mailto:paastoernooi-tosactief@xs4all.nl


 

Toernooi reglement  TOS-Actief Independent Recruiters jeugd-paastoernooi 2022 
 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de gebruikelijke regels en puntentelling van de KNVB. Er wordt 
halverwege NIET van helft gewisseld. 
 

2. Wedstijden op zaterdag en zondag duren 20 minuten.  
 

3. Wedstijden op vrijdagavond (oudere jeugd) duren 25 minuten 
 
4. Wij werken met een centrale tijdregistratie. Alle wedstrijden beginnen en eindigen op hetzelfde tijdstip. Bij 

calamiteiten kan een scheidsrechter nog enkele minuten door laten spelen. 
 
5. De wedstrijden worden geleid door aangewezen (jeugd en club) scheidsrechters van TOS-Actief. 

 
6. Elk deelnemend team vanaf O13 dient voor een eigen grensrechter te zorgen  
 
7. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema heeft de doelkeuze, het andere team neemt de aftrap. 
 
8. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema dient indien nodig overgooiers/hesjes te dragen, deze zijn 

via de toernooiorganisatie of scheidsrechter te verkrijgen. 
 
9. De teams dienen 5 minuten voor aanvang gereed te staan bij het speelveld. Komt een team 5 minuten na 

aanvang wedstrijden te laat op het speelveld aan, dan zal dit team de wedstrijd reglementair verliezen met 3-
0.  

 
10. De eindstand van een poule indien 2 of meerdere teams op basis van wedstrijdpunten (winst=3, gelijk=1, 

verlies = 0) gelijk eindigen wordt als volgt bepaalt: 
a. Onderling resultaat wedstrijdpunten van alle gelijk geëindigde ploegen, waarbij uitsluitend naar de 

onderlinge wedstrijden wordt gekeken; indien nog gelijk, dan: 
b. Doelsaldo over alle wedstrijden; indien nog gelijk, dan: 
c. Meeste doelpunten over alle wedstrijden; indien nog gelijk, dan: 
d. Penalty shootout, cf regels KNVB 

 
11. Beslissingen bij ongeregeldheden:  De toernooicommissie kan bij wangedrag een individuele speler of team 

na 1 waarschuwing uitsluiten van verdere deelname, wij zullen hierbij optreden cf. de KNVB regels. 
 

12. Wij gaan er vanuit dat alle spelers en begeleiders van de teams sportiviteit tonen, de beslissingen van 
scheidsrechters respecteren, en de teams elkaar ook respectvol behandelen. 

 
Veel succes ! 
 
 

 

 
 
 
 



Alfabetische lijst van bezoekende teams: 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

“Raad de paaseitjes in de pot” spel: 

 

Raad het aantal paaseitjes wat in de pot zit en maak kans op een leuke prijs!!! 

 
Deelname is gratis. Op zaterdag en zondag kunnen alle deelnemende teams meedoen. 

De leider ontvangt bij aanmelden een envelop met dubbellootjes voor alle spelers van zijn team. 

De pot met paaseitjes staat in de kantine. Schrijf op je dubbellootje op hoeveel paaseitjes er 

volgens jou in de pot zitten. Doe 1 van de 2 lootje met het aantal daarop in de pot en bewaar je 
andere lootje goed. De winnaar wordt bij de prijsuitreiking bekend gemaakt. 

 

 

 
 

 

AFC JO13-4 Forza Almere JO10-1 sv Diemen JO8-1 (O9 poule) 

AFC MO17-1 (Zo) Geuzen Middenmeer JO12-1 sv Diemen JO8-4 

AFC IJburg JO12-1 (O13)  JOS Watergraafsmeer JO10-1 sv Diemen MO17-2 

AFC IJburg JO15-2 Kadoelen JO12-1 sv Hoofddorp JO11-4 

AFC IJburg JO18-2 NSI school JO12 SVIJ JO8-1 

AFC IJburg MO12-1 Olympia Haarlem JO11-1(M) SVW'27 JO11-1 

AFC IJburg MO12-2 OSM'75 JO10-1 TABA JO19-1 

AFC IJburg MO15-1 OSM'75 MO9-1 Volewijckers JO14-1 (Zo) 

AFC IJburg MO10-2 Pancratius JO13-3 vv t Goy JO15-1 

AFC IJburg MO9-1 Pancratius JO9-7 Waterwijk JO12-3 

Always Forward JO13 Pancratius JO9-9 WV-HEDW JO10-4 

AS'80 JO11-3 Pancratius MO10 WV-HEDW JO11-3 

AS'80 JO9-7 Pancratius JO10-3 WV-HEDW JO12-1 

Badhoevedorp JO11-2 Real Sranang JO10-1 WV-HEDW JO13-4 

Badhoevedorp MO11-1 Real Sranang JO12-1 WV-HEDW JO17-2 

BFC MO11-1 (JO11 poule) Real Sranang JO7 WV-HEDW JO9-3 

bvc Bloemendaal JO18-2 Real Sranang JO8-1 WV-HEDW MO11-2 

sc Buitenveldert JO15-2 Real Sranang JO8-2 WV-HEDW MO13-1 

sc Buitenveldert JO16-1 rkvv DEM JO8-3 WV-HEDW MO15-2 

DCG JO14-1 (Zo) rkvv DEM JO8-4 WV-HEDW MO17-2 

de Dijk JO11-5 SDZ JO9-2 ZSGOWMS JO15-1 (Zo) 

de Dijk JO11-6 sv Diemen JO10-2 ZSGOWMS MO11-1 

de Dijk JO8-5 sv Diemen JO11-2  

de Dijk JO8-8 sv Diemen JO11-3  

de Dijk MO13-1 sv Diemen JO11-4  

DSK JO15-1 sv Diemen JO12-1  

EVC JO10-1 sv Diemen JO12-4  

FC Almere JO14-1 sv Diemen JO13-4  

   



 

POULE INDELINGEN EN WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

Vrijdagavond 15 april:  JO18, JO19, MO17 en MO19 toernooi 
Aanmelden teams: 17.00 uur.   

Aanvang eerste wedstrijden: 17.30 uur.   
Prijsuitreiking rond 20.40 

 
 

Poule JO18 Poule JO19  Poule MO17 Poule MO19 

Melden: 17.00  Melden: 17.00 Melden: 17.00 Melden: 17.00 

TOS-Actief JO18-1 TOS-Actief JO19-1 TOS-Actief MO17-1 TOS-Actief MO19-1 

WV-HEDW JO17-2 (zo) TABA JO19-1 sv Diemen MO17-2 TOS-Actief MO19-2 

bvc Bloemendaal JO18-2 AFC IJburg JO18-2 AFC MO17-1 (Zo) Open plek* 

Open plek* Open plek* WV-HEDW MO17-2  

*Poules van 3 teams spelen volledige competitie indien lege plek niet wordt opgevuld 
Hou de toernooi website in de gaten. Indien er nog teams bijkomen dan verandert het wedstrijdschema,  

en de starttijden eerste wedstrijd van jouw team. 
 

Wedstrijdschema en standen: 
 

https://www.mijntoernooi.info/14083 
 

of scan de barcode: 

 

 
 

https://www.mijntoernooi.info/14083


Zaterdagochtend 16 april:  JO7/JO8/MO8, JO9, MO9 en MO11/MO12 toernooi 
Aanmelden teams 9.00 / 9.20 uur;  

Aanvang eerste wedstrijden: 9.30 / 9.55 uur.   
Prijsuitreikingen: rond 12.10 uur 

 

Poule  JO8-1 Poule JO8-2 Poule JO8-3 Poule O8-mix  

Melden: 9.00 uur Melden: 9.20 uur Melden: 9.00 uur Melden: 9.20 uur 

TOS-Actief JO8-1 TOS-Actief JO8-2 TOS-Actief JO8-3 TOS-Actief JO8-5 

Real Sranang JO8-1 TOS-Actief JO8-4 Real Sranang JO8-2 TOS-Actief JO8-6 

sv Diemen JO8-4 SVIJ JO8-1 asv De Dijk JO8-8 TOS-Actief MO8-1 

asv De Dijk JO8-5 RKVV DEM JO8-4 RKVV DEM JO8-3 Real Sranang JO7-1 
 

 
 

Poule JO9-1 Poule  JO9-2 Poule JO9-3 Poule MO9 

Melden: 9.00 uur Melden: 9.20 uur Melden: 9.00 uur Melden: 9.00 uur 

TOS-Actief JO9-1 TOS-Actief JO9-2 TOS-Actief JO9-3 TOS-Actief MO9-1 

AS80 JO9-7 TOS-Actief JO9-4 Pancratius JO9-9 OSM'75 MO9-1 

SDZ JO9-2 Pancratius JO9-7 SDZ JO9-7 AFC IJburg MO9-1 

WV-HEDW JO9-3 SV Diemen JO8-1 Open plek* Open plek* 

 * MO9 en JO9-3 poules van 3 teams spelen volledige competitie indien lege plekken niet wordt opgevuld 
Hou de toernooi website in de gaten. Indien er nog een team bijkomt dan verandert het wedstrijdschema,  

en mogelijk de starttijden eerste wedstrijd van jouw team. 
 

 

 

MO11-MO12 poule 1 MO11-MO12 poule 2 

Melden: 9.00 uur Melden: 9.20 uur 

TOS-Actief MO11-1 TOS-Actief MO11-2 

AFC IJburg MO12-1 TOS-Actief MO12-1 

sc Badhoevedorp MO11-1 AFC IJburg MO12-2 

ZSGOWMS MO11-1 WV-HEDW MO11-2 

 

 

Wedstrijdschema en standen: 
 

Wedstrijdschema en standen: 
 

https://www.mijnToernooi.info/14084  
 

of scan de QR code: 
 

 

 

https://www.mijntoernooi.info/14084


Zaterdagmiddag 16 april:  JO10, JO11, MO10 en MO13 toernooi 
Aanmelden 13.00 / 13.20 uur;  

Aanvang eerste wedstrijden: 13.30 /13.55 uur.  
 Prijsuitreiking: Uiterlijk 16.10 uur. 

 
Poule  JO10-1 Poule JO10-2 Poule JO10-3 Poule MO10 

Melden: 13.00 Melden: 13.20 Melden: 13.00 Melden: 13.20 

TOS-Actief JO10-1 TOS-Actief JO10-2 TOS-Actief JO10-3 TOS-Actief MO10-1 

Real Sranang JO10-1 EVC JO10-1 Forza Almere JO10-1 TOS-Actief MO10-2 

sv Diemen JO10-2 Pancratius JO10-3 WV-HEDW JO10-4 Pancratius MO10 

OSM’75 JO10-1 JOS Watergraafsmeer JO10-1 *Open plek AFC IJburg MO10-2 
* JO10-3 Poule van 3 teams speelt volledige competitie indien lege plek niet wordt opgevuld 

Hou de toernooi website in de gaten. Indien er nog een team bijkomen dan verandert het wedstrijdschema,  
en mogelijk de starttijden eerste wedstrijd van jouw team. 

 
Poule JO11-1 Poule JO11-2  Poule JO11-3 Poule JO11-4 

Melden: 13.00 Melden: 13.20 Melden: 13.00 Melden: 13.20 

TOS-Actief JO11-1 TOS-Actief JO11-2 TOS-Actief JO11-3 TOS-Actief JO11-4 

sv Diemen JO11-2 sv Diemen JO11-4 sv Diemen JO11-3 asv De Dijk JO11-6 

AS'80 JO11-3 SV Hoofddorp JO11-4 asv De Dijk JO11-5 Olympia Haarlem JO11-1(M) 

SVW'27 JO11-1 WV-HEDW JO11-3 BFC MO11-1 sc Badhoevedorp JO11-2 
 

 
 

Poule MO13 

Melden: 13.00 

TOS-Actief MO13-1 

TOS-Actief MO13-2 

WV-HEDW MO13-1 

Asv de Dijk MO13-1 
 

 

 

Wedstrijdschema en standen: 
 

Wedstrijdschema en standen: 
 

https://www.mijnToernooi.info/14085  
 

of scan de QR code: 
 

 

https://www.mijntoernooi.info/14085


Zondagochtend 17 april: JO12, JO13, en JO14 toernooi 
Aanmelden 9.00 / 9.20 uur;  Aanvang 1ste wedstrijden: 9.30 / 9.55 uur. 

Prijsuitreikingen: rond 12.10 uur 
Let op: MO12 toernooi is verplaatst naar zaterdagochtend in mix MO11/MO12 poules 

 
Poule  JO12-1 Poule JO12-2 Poule JO12-4 

Melden: 9.00 uur Melden: 9.20 uur Melden: 9.00 uur 

TOS-Actief JO12-1 TOS-Actief JO12-2 TOS-Actief JO12-4 

Real Sranang JO12-1 TOS-Actief JO12-3 sv Diemen JO12-4 

sv Diemen JO12-1 Asc Waterwijk JO12-3 Kadoelen JO12-1 

WV-HEDW JO12-1 GeuzenMiddenmeer JO12-1 NSI school JO12 

 
Poule JO13-1  Poule JO13-2 Poule JO14 

Melden: 9.00 uur Melden: 9.20 uur Melden: 9.00 uur 

TOS-Actief JO13-1 TOS-Actief JO13-2 TOS-Actief JO14-1 

sv Diemen JO13-4 WV-HEDW JO13-4 FC Almere JO14-1 

AFC IJburg JO12-1 AFC JO13-4 De Volewijckers JO14-1 

Pancratius JO13-3 Always Forward U13 DCG JO14-1 (zo) 
 

Wedstrijdschema en standen zondagochtend toernooi: 
https://www.mijnToernooi.info/14124  

of scan de QR code: 

 
 

 
Zondagmiddag 17 april:  JO15, JO16 en MO15 toernooi. 

Aanmelden 13.00 / 13.20 uur.  Aanvang eerste wedstrijden: 13.30 /13.55 uur.   
Prijsuitreiking: Uiterlijk 16.10 uur. 

 

Poule  JO15-1 Poule JO15-2 Poule JO16 Poule MO15 

Melden: 13.00 Melden: 13.20 Melden: 13.00 Melden 13.00 

TOS-Actief JO15-1 TOS-Actief JO15-2 TOS-Actief JO16-1 TOS-Actief MO15-1 

ZSGOWMS JO15-1 (Za) ZSGOWMS JO15-1 (Zo) TOS-Actief JO16-2 TOS-Actief MO15-2 

vv 't Goy JO15-1 sc Buitenveldert JO15-2 sc Buitenveldert JO16-1 AFC IJburg MO15-1 

AFC IJburg JO15-2 DSK J015-1 Open plek* WV-HEDW MO15-2 
* JO16 Poule van 3 teams speelt volledige competitie indien lege plek niet wordt opgevuld 

Hou de toernooi website in de gaten. Indien er nog een team bijkomen dan verandert het wedstrijdschema,  
en mogelijk de starttijden eerste wedstrijd van jouw team. 

 

Wedstrijdschema en standen: 
https://www.mijnToernooi.info/14125  

of scan de QR code: 

 

https://www.mijntoernooi.info/14124
https://www.mijntoernooi.info/14125

