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Welkom 
De toernooicommissie van Vriendenschaar voor het pupillenvoetbal heet u van harte 

welkom op het (middag) toernooi voor D-pupillen dat op 5 mei 2016, Hemelvaartsdag,  op 

onze accommodatie wordt gespeeld. 

Wij hopen uiteraard dat het toernooi, mede dank zij de medewerking van u allen, een 

voorspoedig verloop zal kennen en begunstigd zal zijn door goed weer (dat wij helaas niet in 

de hand hebben). 

Het D-toernooi zal in de middag worden verspeeld in een poule van vijf teams. Hierin wordt 

een halve competitie afgewerkt. Elk team speelt daardoor vier wedstrijden. In elke 

speelronde is één team vrij. Alle wedstrijden hebben een speelduur van 2 x 10 minuten, met 

na 10 minuten een rust van 5 minuten. De totale wedstrijdduur is derhalve 25 minuten. 

Tussen de wedstrijden in is er een pauze van tien minuten. 

Direct na de laatste wedstrijd van het toernooi zal de prijsuitreiking plaatsvinden.  

Voor alle deelnemende teams is een kleedkamer beschikbaar. De teams treffen die schoon 

aan. Wij verwachten dat na afloop van de wedstrijden de teams hun kleedkamers 

opgeruimd, bezemschoon en uiteraard schadevrij achterlaten. 

De toernooicommissie wenst u een sportief verblijf op onze accommodatie toe. 

 

Deelnemersveld 
 

Poule  

Vriendenschaar D1/12 

RKTVC D1 

Everstein D1 

Theole DO12 

Vriendenschaar D2 
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Toernooireglement 

1 De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB. 

2 De scheidsrechters worden aangesteld door de organiserende vereniging; de assistent-

scheidsrechters (grensrechters) worden geleverd door de teams zelf. 

3 De teams melden zich een half uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd bij de 

toernooicommissie in het wedstrijdsecretariaat. 

4 De teams staan direct voor de aanvang van de te spelen wedstrijden klaar om het 

toegewezen veld te betreden. 

5 De wedstrijden duren elk 2 x 10 minuten met daartussen een rust van 5 minuten, waarbij 

tevens van speelhelft wordt gewisseld. 

6 De aanvangs- en eindtijden van de wedstrijden worden centraal omgeroepen. De 

scheidsrechters hebben een speling van maximaal twee minuten om de wedstrijd uit te 

spelen als de wedstrijdomstandigheden dit nodig maken.  

7 De eerstgenoemde ploeg bij een wedstrijd wordt beschouwd als thuis spelend. Deze 

ploeg speelt bij de aanvang van de wedstrijd met de rug naar het clubhuis.   

8 De ‘uit’-spelende ploeg speelt in reservetenue of met hesjes indien het onderscheid in 

tenues dit naar het oordeel van de scheidsrechter noodzakelijk maakt. 

9 Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Er kunnen geen protesten worden 

ingediend. 

10 Een speler die door de scheidsrechter van het veld wordt gezonden, mag de overige 

wedstrijden niet meer meedoen. 

11 Een team dat te laat is of niet komt opdagen, verliest de wedstrijd met 3-0. 

12 Toernooiwinnaar is het team met de meeste punten. Is dat gelijk dan bepaalt het 

doelsaldo de eindstand. Is dat ook gelijk dan wordt de eindstand bepaald door het team 

dat de meeste doelpunten heeft gescoord. Is er dan nog geen beslissing, dan worden 

direct vóór de prijsuitreiking strafschoppen genomen volgens de regels van de KNVB. 

13 In gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie. 
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Gedragsregels 

1 De toernooiorganisatie verwacht dat uw team na afloop van het toernooi de kleedkamer 

en de doucheruimte weer (bezem)schoon achterlaat. Afval in de afvalemmers. Mocht u 

schade constateren aan de kleedkamers, verzoeken wij u dit direct aan het 

wedstrijdsecretariaat te melden. 

2 De kunstgrasvelden mogen alleen betreden worden door de voetbalteams en hun 

begeleiding. Toeschouwers dienen achter de boarding of omheining te blijven. 

3 De teams houden zich aan de regels op gebied van sportiviteit en respect.  

4 Vriendenschaar is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. 

Toegebrachte schade wordt verhaald op de betrokken vereniging of perso(o)n(en). 
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Volledig toernooiprogramma 
Begin Eind veld Wedstrijd     Uitslag Scheidsrechter 

13.30 13.55 1 Vriendenschaar D1/12 - RKTVC D1     

    2 Everstein D1 - Theole DO12     

      vrij - Vriendenschaar D2     

14.05 14.30 2 Theole DO12 - Vriendenschaar D2     

    1 Everstein D1 - Vriendenschaar D1/12     

      RKTVC D1 - vrij     

14.40 15.05   vrij - Everstein D1     

    1 Vriendenschaar D2 - RKTVC D1     

    2 Vriendenschaar D1/12 - Theole DO12     

15.15 15.40 1 RKTVC D1 - Theole DO12     

      vrij - Vriendenschaar D1/12     

    2 Vriendenschaar D2 - Everstein D1     

15.50 1615 1 Vriendenschaar D1/12 - Vriendenschaar D2     

    2 RKTVC D1 - Everstein D1     

      Theole DO12 - vrij     

 

 Eindstand Gesp. Gew. Gel. Verl. Pnt Voor Tegen Doelsaldo 

1                                

2          

3          

4          

5          

 

Kleedkamerindeling 

Kleedkamer Team(s) 

6 Everstein D1 

9 Vriendenschaar D1-12 

10 Vriendenschaar D2 

11 RKTVC D1 

12 Theole DO12 
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