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Geachte deelnemers aan het sponsortoernooi. 

Op donderdag 26 mei 2022 wordt het sponsortoernooi gehouden op ons prachtige sportpark 

Overbeek in Terschuur. Wederom hebben veel teams zich opgegeven voor deze, alweer, 12e editie.  

Er zijn dit jaar 4 poules ‘geloot’ uit de opgegeven teams. In elke poule zitten 7 teams. In elke poule 

speelt elk team 1 keer tegen elkaar. Wanneer er een team niet aanwezig zal zijn, zullen de wedstrijden 

van dit team komen te vervallen. We hebben geprobeerd om voor elk team een perfect speelschema 

te creëren. Na de poulewedstrijden gaan de nummers 1 en 2 van welke poule direct door naar de 

kwartfinales. 

De eerste wedstrijden zullen om 12:30 aanvangen. Alle teams dienen zich uiterlijk om 12:00 te melden 

in de bestuurskamer van Terschuurse boys. 

De finale zal rond 17:15 uur worden gespeeld. Daarna is er uiteraard nog ruimschoots de tijd om deze 

sportieve dag na te bespreken onder het genot van een hapje en een drankje. De muziek wordt deze 

dag verzorgd door DJ Bob Sundy.  

In dit boekje wordt het programma van deze dag vermeld. Hierin staat precies aangegeven hoe laat en 

op welk veld uw team een wedstrijd speelt. Ook zijn de reglementen en de toernooiopzet in de boekje 

opgenomen. Wij vragen u dit goed door te nemen, zodat er geen onduidelijkheden zijn op de dag zelf. 

Wij wensen iedereen een gezellige en sportieve dag toe. 

 

De organisatie van het Sponsortoernooi, 

Bjorn Dokter 

Erik Jonkers 

Erik van de Bunt 

  



Sponsoren 
Wij als Terschuurse boys kunnen niet zonder u als sponsor. Maar ook voor deze dag hebben wij een 

aantal fantastische sponsors. Zonder deze sponsors kunnen wij u een toernooi als deze niet bieden. 

Onderstaand de belangrijkste sponsors voor het sponsortoernooi 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://boev.nl/
http://showdesign.nl/
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Poule B 

 

 

 

  



Poule  C 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poule D 

 

 

 

 

 



Finales 

  



Reglementen en toernooiopzet 
 
1. KNVB 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB. 
 
2. Speelveld 
Het toernooi wordt gespeeld over een half voetbalveld. 
 
3. Spelbegin 
Het spel begint of wordt hervat na een doelpunt in het midden van het speelveld. De 
tegenpartij moet op z’n minst op een afstand van 5 meter staan. 
 
4. Buitenspel 

De buitenspelregel is niet van toepassing tijdens dit toernooi. 
 
5. Strafschoppen 
Deze worden slechts in hoge uitzondering toegepast, de afstand is 7 meter. Indien een 
werkelijke doelkans door een opzettelijke overtreding wordt ontnomen, dan moet een 
strafschop worden gegeven. Is de speeltijd verstreken, mag de strafschop alsnog genomen 
worden. 
 
6. Wedstrijdduur 
De wedstrijden duren 10 minuten zonder wisseling van kant. De finales wordt 15 minuten 
voor uitgetrokken. 
 
7. Uit het veld gestuurd worden 
Indien een speler door de scheidsrechter uit het veld wordt gezonden, kan deze speler voor 
de eerstvolgende wedstrijd(en) worden uitgesloten, dit ter beoordeling van de scheidsrechter 
met de toernooileiding. De keuzes van de scheidsrechters moeten worden geaccepteerd. 
 
8. Kleding 

Elk team wordt geacht te spelen in eigen tenues. Indien twee tegen elkaar spelende teams 
dezelfde kleur shirtjes dragen, speelt het op papier uitspelende team met hesjes. Spelen 
zonder scheenbeschermers is voor eigen risico. Er wordt geacht te spelen met 
sportschoenen, met of zonder noppen. 
 
9. Hoekschoppen/doelschop 

Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoek van het speelveld waar de bal over de lijn is 
gegaan. Alle “achterballen” mag de keeper weer in het spel brengen. Het hinderen van de 
keeper is niet toegestaan. 
 
10. Vrije trap 

Alle overtredingen worden bestraft met een vrije trap, waarbij de tegenstanders op een 
minimale afstand van 9 meter moeten staan. 
 
11. Terugspelen op de keeper 
Terugspelen met de voet op de eigen keeper is toegestaan mits de keeper de bal niet 
vastpakt. Terugspelen op de keeper via een kopbal (waarna de keeper de bal vastpakt) is 
wel toegestaan. Indien een speler via een uitbal naar de eigen keeper terugspeelt, dan mag 
de eigen keeper de bal niet vastpakken. De keeper mag de bal niet met de hand aanraken 
buiten de 8 meter van zijn doelgebied. 
 
12. Leiding 
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters. De keuzes van de scheidsrechters 

moeten worden geaccepteerd. 



13. Wisselen 

Er mag per wedstrijd zo vaak als nodig gewisseld worden. 
 
14. Kwartfinales 

Alle nummers 1 en 2 van alle 4 de poules gaan door naar de kwartfinales. Voor verdere 
informatie verwijzen wij u door naar het gehele speelschema wat in dit programmaboekje 
vermeld staat. 
 

15. Te laat aanwezig 
Indien u meer dan 3 minuten te laat aanwezig bent bij uw te spelen wedstrijd, wint de 
andere ploeg die wel op tijd aanwezig is met 3-0. Indien beide ploegen niet op tijd 
aanwezig zijn gaat we wedstrijd niet door en wordt er bij beide teams 3 punten in mindering 
gebracht. 
 
16. Waardevolle spullen 

Indien u waardevolle spullen apart wilt houden, kunt u dit per team (in een tas o.i.d.) aan het 
barpersoneel afgeven. Let wel, dit is geheel voor eigen risico. In de gang van de 
kleedkamers bevinden zich ook kluisjes, die gratis gebruikt kunnen worden. 
 
17. Toernooileiding 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

 


