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Welkom  
  

  

 Wij heten u, en uw team, van harte welkom op deze editie van de   

Net als alle voorgaande jaren is het motto van onze toernooien ook dit jaar weer 
dat   

“het voetbalplezier minstens zo belangrijk als winnen is”. Niet altijd even 
eenvoudig, want een wedstrijd speel je immers om te winnen.  
  

v.v. Vierpolders vraagt daarom dan ook aan spelers, speelsters, leiders, 
begeleiders, scheidsrechters en toeschouwers om een positieve bijdrage te leveren 
aan een leuke, maar vooral ook sportieve dag.  
  

Ook dit jaar is er in het kader van de sportiviteit bij de toernooien voor elftallen 
een mooie extra prijs te winnen, namelijk de vvVierpolders sportiviteitsbokaal  
  

Het team dat, naar het oordeel van de scheidsrechters, met de meeste punten op 
het gebied van sportiviteit gewaardeerd wordt, wint deze bokaal.  
  

Onze dank gaat uit naar het grote aantal vrijwilligers die zich op deze dagen in 
zullen zetten voor de organisatie van deze toernooien. Tevens danken wij de 
sponsors die het mogelijk maakten om deze toernooien te organiseren.  
  

Tot slot wensen wij u en uw team een succesvol, maar bovenal sportief, toernooi 
toe!  
  

vv Vierpolders 
Toernooi 
organisatie  
  

  

 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS; 

V.V.VIERPOLDERS  0181-414644 

M.OORBEEK 0187-492488…06-41233278 
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Mededelingen en routebeschrijving  
  
  
De weersomstandigheden  
  

De toernooiorganisatie meent dat een heleboel zaken geregeld zijn. Het weer hebben we echter niet onder 
controle. Mochten de weersomstandigheden zodanig zijn dat u twijfelt over het “doorgaan” van het 
toernooi, aarzel niet en neem contact met ons op – kantine vvVierpolders tel. 0181 – 414644 of check onze 
website: www.vvvierpolders.nl  
  

De route   

  

Het toernooi wordt gehouden op het sportterrein van de v.v.Vierpolders Adres: 
Coosenhoekstraat 26a, Vierpolders.Telefoon: 0181-414644  
  

- Vanuit de richting van Rotterdam via de A15 en N15 borden Hellevoetsluis aanhouden. Uit de 
Thomassentunnel rechts uitvoegen richting Brielle/Hellevoetsluis (afrit 12), u komt dan op de N57.  

- Na de brug over het Brielse Meer direct na kilometerpaal 4.0 Re de afrit nemen (let op: deze is kort) 
en aan het einde van de afslag rechts richting Brielle/Vierpolders.  

- Bij de rotonde linksaf de Nolle op richting Vierpolders, de Nolle gaat over in de Veckdijk en u rijdt 
vanzelf het dorp Vierpolders binnen.  

- 2e Rechtsaf: de Dijckpotingen inrijden en dan 4e links is de Coosenhoekstraat, hier de 1e rechts.  
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Na de ochtendtoernooien volgen aansluitend de middagtoernooien.   
  

Wij verzoeken de verenigingen welke in de ochtend hebben gevoetbald, zo snel mogelijk na de 
prijsuitreiking of hun laatste wedstrijd te douchen en de kleedkamer vrij te maken.   
  

Het is voor een ieder zeer verstandig de kleding zoveel mogelijk in tassen te doen,  dit vanwege 
de gedeelde kleedkamers. De kleedkamers worden niet afgesloten.  
  

Vriendelijk verzoeken wij u om afval te deponeren in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.   
Laat u ook geen rommel achter op en rond de velden?  

  

Bedenk dat scheidsrechters een schaars “goed” aan het worden zijn. zonder hen 
geen voetbal. Zij fluiten niet alleen voor hun eigen plezier, ook voor het uwe!  

  

Respecteer de beslissingen die zij nemen en onthoudt u van commentaar op hun 
leiding.  

  

  
  

Veldindeling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

              Veld 1 

 

………………………………………………………. 

 

                    

 

 

Veld  2 

 

 

 

…………………………………………… 
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REGLEMENT TOERNOOI 

  
       

1.   De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.  
Bij de JO19, JO17, JO15 en JO13 - elftallen conform het elftallenreglement. 
Bij de JO9- 6 tegen 6 en bij de JO11  7 tegen 7                                                                                           
De wedstrijden staan onder leiding van een (vereniging) scheidsrechter.  

2. Protesten zijn niet toegestaan, het oordeel van de wedstrijdleiding is beslissend.  
3. De wedstrijdleiding is de samenwerking tussen scheidsrechter en toernooileiding.  
4. Alle verenigingen dienen zich een half uur voor hun eerste wedstrijd te melden bij de toernooileiding.  
5. De teams worden verzocht om 5 minuten voor het begin van hun wedstrijd, bij het betreffende veld aanwezig te zijn. 

Indien een team 5 minuten na de vastgestelde aanvangstijd nog niet aanwezig is, wordt het geacht de wedstrijd met 3-0 
verloren te hebben, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.  

6. De vereniging die in het wedstrijdprogramma als eerste staat vermeldt, verdedigt het doel dat het dichtst bij de kantine 
is gelegen. Dit team trapt ook af. Bij weersomstandigheden welke het spel sterk kunnen beïnvloeden, kan de 
wedstrijdleiding beslissen tot het halverwege wisselen van speelhelft.  

7. Bij gelijke kleur speelt het eerst genoemde team in een reserve tenue of hesjes met afwijkende kleur.  
Iedere vereniging dient reserveshirts of hesjes met een afwijkende kleur bij zich te hebben.  

8. Er wordt in principe niet van speelhelft gewisseld, tenzij de scheidsrechter, voor aanvang van de wedstrijd, eventueel in 
overleg met de beide aanvoerders, anders beslist.  
De wedstrijden worden centraal afgefloten door de wedstrijdleiding.   
De speelduur per wedstrijd is volgens bijgaande schema’s.  
De volgende wedstrijd dient hierna dient door de beide teams zelf, in samenwerking met de scheidsrechter, zo snel 
mogelijk gestart te worden. Tijdverlies wat hier eventueel ontstaat, gaat van de reguliere speeltijd af, dit i.v.m. 
centraal affluiten. Indien de wedstrijden niet centraal afgefloten worden, gelden de tijden van de scheidsrechters.   

9. Indien twee of meer teams (in hun poule) gelijk eindigen wordt de volgende volgorde van plaatsing gehanteerd:  
• Eerst telt het aantal behaalde punten  
• Indien dat nog geen uitkomst brengt, telt het doelsaldo (doelpunten voor -/- doelpunten tegen)  
• Is ook dit gelijk, dan telt het aantal zelf gemaakte doelpunten  
• Indien dat voor meerdere teams gelijk is, telt het resultaat van het onderlinge duel  
• Als er dan nog geen beslissing gevallen is volgt een strafschoppenserie door 5 verschillende spelers. Is ook dan 
nog geen winnaar bekend, dan zal telkens door de teams een strafschop genomen worden door een speler, die nog niet 
aan de beurt is geweest. Net zo lang totdat er een beslissing is gevallen.  

10. De teamleiding dient erop toe te zien dat de spelers/speelsters van het betreffende team zich zowel in de kleedkamer, als 
op veld en in kantine correct gedragen. Op deze wijze houdt u tevens de goede naam van uw vereniging hoog!  Voordat 
de prijsuitreiking plaatsvindt zullen de kleedkamers gecontroleerd worden.  

11. Uit het oogpunt van veiligheid zijn glazen, en flessen van glas op de speelvelden niet toegestaan.  
                Het is verboden glaswerk vanuit de kantine mee naar buiten te nemen.  
12. Aan de scheidsrechters is gevraagd ook toe te zien op verbaal correct gedrag.  
13. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om deelnemers, welke het reglement overtreden, uit te sluiten van 

verdere deelname aan het toernooi. Spelers kunnen uit het veld gezonden worden voor twee of vijf minuten ter 
afkoeling, of voor een gehele wedstrijd. In zwaarwegende gevallen kunnen spelers uitgesloten worden van verdere 
deelname aan het toernooi. De toernooileiding behoudt zich het recht voor zowel speler(s), als elftallen te 
diskwalificeren indien deze zich schuldig maken aan wangedrag binnen of buiten het veld. Bij misdraging van spelers 
en/of leiding van de deelnemende elftallen kan de toernooileiding overgaan tot puntenverminderling.  

14. De toernooileiding heeft het recht om wijzigingen in het programma, in het belang van het toernooi, aan te brengen.  
15. De voetbalvereniging Vierpolders is niet aansprakelijk voor vernieling en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.   
              Deelname aan de voetbalvereniging Vierpolders Jeugdtoernooien geschiedt geheel op eigen risico.    

 Voor mogelijke nadelige gevolgen en/of letsel is de voetbalvereniging Vierpolders niet aansprakelijk.  
16. Verzorging en/of EHBO is aanwezig.  
17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.  
18. Door deelname aan dit toernooi verklaart men zich akkoord met dit reglement evenals met het wedstrijdschema.  

 gelijke kleur speelt het eerst genoemde team in een reserve tenue of hesjes met afwijkende kleur. 
Iedere vereniging dient zelf reserveshirts of hesjes met een afwijkende kleur bij zich  
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WEDSTRIJD DUUR  20 MIN 
 
 

VERENIGINGEN   SHIRT BROEK KOUSEN       

                

 HELLEVOETSLUIS   JO15-3    WIT  ROOD         

 SHO                          JO15-4   WIT  ZWART         

 VICTORIA’04          JO15-3    GROEN  WIT         

VIERPOLDERS          JO15-1   BLAUW  ZWART         

 VLOTBRUG             JO15-1    GEEL  ZWART         

 

 

              

9:00   VIERPOLDERS   VLOTBRUG     

9:20   SHO   HELLEVOETSLUIS     

9:40   VICTORIA’04   VIERPOLDERS     

10:00   HELLEVOETSLUIS   VLOTBRUG     

10:20   SHO   VICTORIA’04     

10:40   HELLEVOETSLUIS   VIERPOLDERS     

11:00   VLOTBRUG   SHO     

11:20   HELEVOETSLUIS   VICTORIA’04     

11:40   VIERPOLDERS   SHO     

12:00   VLOTBRUG   VICTORIA’04     

         

         

         

 

 

 

                  

VERENIGINGEN   GESP GEW GELIJK VERL PUNTEN V T 

                 

 HELLEVOETSLUIS    4             

SHO    4             

 VICTORIA’04    4             

VLOTBRUG    4             

 VIERPOLDERS    4             
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WEDSSTRIJD DUUR 20 MIN 

 

  

                  

VERENIGINGEN   SHIRT BROEK KOUSEN         

                  

HELLEVOETSLUIS     JO17-3    WIT  ROOD           

 ORANJE/WIT           JO16-1    ORANJE  WIT           

SHO                            JO17-4    WIT  ZWART           

VIERPOLDERS          JO17-1    BLAUW  ZWART           

 VLOTBRUG               JO17-1    GEEL  ZWART           

                  

 

 

 

              

9:00   VIERPOLDERS   VLOTBRUG     

9:20   SHO   HELLEVOETSLUIS     

9:40   ORANJE WIT   VIERPOLDERS     

10:00   HELLEVOETSLUIS   VLOTBRUG     

10:20   SHO   ORANJE WIT     

10:40   HELLEVOETSLUIS   VIERPOLDERS     

11:00   VLOTBRUG   SHO     

11:20   HELEVOETSLUIS   ORANJE WIT     

11:40   VIERPOLDERS   SHO     

12:00   VLOTBRUG   ORANJE WIT     

         

         

         

 

 

                  

VERENIGINGEN   GESP GEW GELIJK VERL PUNTEN V T 

                 

 HELLEVOETSLUIS    4             

SHO    4             

ORANJE WIT    4             

VLOTBRUG    4             

 VIERPOLDERS    4             
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VERENIGINGEN   SHIRT BROEK KOUSEN         

                  

HELLEVOETSLUIS     JO19-3    WIT  ROOD           

 CAPELLE                   JO19-4    GROEN  ZWART           

HEKELINGEN             JO19-3   Rood.zwart  ZWART           

VIERPOLDERS          JO19-1    BLAUW  ZWART           

              

                  

 

WEDSTRIJD DUUR 15 MINUTEN 

 

              

13:00  HELLEVOETSLUIS  HEKELINGEN     

13:20  VIERPOLDERS  CAPELLE     

13:40  HEKELINGEN  CAPELLE     

14:00  HELLEVOETSLUIS  VIERPOLDERS     

14:20  CAPELLE  HELLEVOETSLUIS     

14:40  HEKELINGEN  VIERPOLDERS     

15:00  VIERPOLDERS  HELLEVOETSLUIS     

15:20  CAPELLE  HEKELINGEN     

15:40  HEKELINGEN  HELLEVOETSLUIS     

16:00  CAPELLE  VIERPOLDERS     

16:20  VIERPOLDERS  HELLEVOETSLUIS     

16:40  CAPELLE  HELLEVOETSLUIS     

         

 

 

 

 

                  

VERENIGINGEN   GESP GEW GELIJK VERL PUNTEN V T 

                 

CAPELLE  6             

HELLEVOETSLUIS  6             

HEKELINGEN  6             

VIERPOLDERS  6             
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       INDELING  KLEEDRUIMTE 

 

S’MORGENS 

 

1.VIERPOLDERS   JO15…..JO17 

2/ 3.HELLEVOETSLUIS  JO15….JO17 

4.VLOTBRUG  JO15….JO17 

5.SHO   JO15………..JO17 

6. VICTORIA”04 ….. ORANJE WIT JO16 

 

WILLEN JULLIE ZO SNEL MOGELIJK OM KLEDEN 

VOOR HET MIDDAG TOERNOOI!!!! 

MIDDAG 

 

1.VIERPOLDERS  JO19-1 

2. HELLEVOETSLUIS  JO19-3 

3. CAPELLE   JO19-4 

4. HEKELINGEN    JO19-3 
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Psssssssssssssssssssssssssssssssssst   wist U dat de appels zijn gesponserd door   
 

J.BRIGGEMAN EN k. BRIGGEMAN-WAGENMAKERS 

TUSSENWEG 2A  3237LS  VIERPOLDERS 

HARTELIJKDANK  HIER VOOR 
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EEN ANONIME SPONSOR HEEFT DIT JAAR 

 

WEER ALLE SPORTPRIJZEN  GESCHONKEN 

 

 
HARTELIJKDANK HIERVOOR 
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LAAT NIET ALS DANK EEN SCHEIDSRECHTER 

 

 
IS OOK MAAR EEN MENS HARTELIJKDANK 

          NAMENS V.V.VIERPOLDERS 
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DE JEUGD EN DE JEUGDCOMMISSIE WILLEN 

 

ALLE VERENIGINGEN BEDANKEN VOOR HET 

 

DEELNEMEN AAN ONZE TOERNOOIEN 

 

VICTORIA”04…HELLEVOETSLUIS…VLOTBRUG 

 

SHO…ORANJE WIT…CAPELLE…HEKELINGEN 

 

                            VIERPOLDERS 

 

 

HARTELIJKDANK 
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