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Van harte welkom op Sportpark Pauwmolen in Delft voor het Franz Kraus 

Jeugdtoernooi! 

We zijn blij dat we na lange tijd weer een toernooi kunnen organiseren! Het Franz 

Kraus Jeugdtoernooi wordt dit jaar voor de 13e keer gehouden. Op donderdag 26 

en vrijdag 27 mei zal Sportpark Pauwmolen weer garant staan voor veel 

voetbalplezier voor de jeugd JO15, JO14, JO13, JO12, JO11, JO10, JO9, JO8 en 

JO7. 

In de loop der jaren heeft dit toernooi een goede naam en reputatie weten op te 

bouwen en dit is in het bijzonder dankzij de medewerking van vele vaste 

vrijwilligers. Wij zien dan ook ieder jaar weer verenigingen terugkomen.  

Waarom wordt dit het Franz Kraus Jeugdtoernooi genoemd? Het toernooi is 

genoemd naar onze SUPER-vrijwilliger, erelid en KNVB zilveren speld drager Franz 

Kraus, die ruim 60 jaar verbonden is geweest aan SV Wippolder. Al sinds zijn 

actieve carrière als voetballer was Franz Kraus vrijwilliger bij SV Wippolder. 

Begonnen als pupillentrainer heeft hij daarna nagenoeg alle uitvoerende functies 

bij onze club bekleed. Helaas is Franz dit jaar overleden en we zullen hem met dit 

toernooi blijven eren. 

Vrijwilligers zijn voor onze voetbalvereniging onmisbaar. Zonder inzet van 

vrijwilligers kan er ook geen voetbalplezier zijn. Voetballen, eigenlijk sporten, in 

teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. 

Samenwerken, samen de vereniging opbouwen en samen succesvol zijn. 

Met de onmisbare hulp van vele vrijwilligers is de toernooicommissie er wederom in 

geslaagd een aantrekkelijk toernooi met een mooi deelnemersveld van bijna 100(!) 

teams neer te zetten. We willen alle vrijwilligers vanaf deze plaats bedanken voor 

al hun inspanningen. 

We wensen iedereen een leuk, gezellig en sportief toernooi met veel zon toe en 

hopen jullie volgend jaar weer terug te zien op Sportpark Pauwmolen! 

 

Peter Tjeerdsma, Rob Berkers en Linda Beeksma 

Toernooicommissie SV Wippolder 
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MEDEDELINGEN 

Right to Play 

SV Wippolder ondersteunt, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord 

Verenigen, Right to Play. Dit is een internationale organisatie die zich inzet voor het 

recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Voor een heleboel kinderen 

wereldwijd is dit niet vanzelfsprekend. Right to Play gelooft dat sport en spel 

onmisbaar is in de ontwikkeling van kinderen. Door sport en spel draagt men bij aan 

sociale verandering in gemeenschappen die getroffen zijn door oorlog, armoede en 

ziekte. 

Waardevolle spullen 

SV Wippolder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte, verloren 

en/of beschadigde spullen. Voorkom teleurstellingen en laat waardevolle spullen 

zoveel mogelijk thuis. Per kleedkamer kunnen meerdere teams zijn ondergebracht. 

Tijdens de wedstrijden worden de kleedkamers niet afgesloten. Waardevolle 

voorwerpen kunnen in een tas en alleen door de leider van het team aan de 

toernooileiding in bewaring worden gegeven. 

Gebruik van de accommodatie 

Wij zijn trots op onze accommodatie. Dit willen wij graag zo houden. Daarom het 

vriendelijke doch dringende verzoek onze accommodatie netjes te gebruiken. Wij 

verzoeken alle teams hun kleedkamer schoon achter te laten. Het betreden van het 

kantinegedeelte van ons clubhuis met voetbalschoenen is niet toegestaan.  

Supporters 

De supporters dienen achter de hekken te blijven. Alleen de begeleiding mag zich 

rondom het speelveld bevinden. 

 

Prijsuitreiking 

Door deelname aan deze toernooien verplicht elke vereniging zich om aanwezig te 

zijn bij de prijsuitreiking. Deze uitreiking vindt plaats onmiddellijk na afloop van de 

laatste wedstrijd(en) op veld 1. 

 

Grensrechters 

Bij het JO15-, JO14- en JO13-toernooi zal de begeleiding van uw team worden 

ingezet als assistent-scheidsrechter (grensrechter). 
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Parkeren 

Parkeren is een probleem, dus carpoolen wordt aangeraden. In verband met de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten mag parkeren alleen in de aangegeven vakken. 

Voor meer informatie zie onze website: http://www.svwippolder.nl 

 

JEUGD VOOR DE JEUGD 

SV Wippolder is een prettige vereniging, waar sport en plezier bovenaan staan. 

Daarom vinden wij het ook belangrijk dat onze jeugd wordt betrokken bij de 

vereniging. Meestal is het voor de jeugd een onderdeel vanuit een 

maatschappelijke stage of opleiding. Vaak vinden onze jeugdspelers het gewoon 

leuk om te helpen bij training geven of een wedstrijd fluiten. Daarom stimuleert 

SV Wippolder het dat jeugdspelers ook worden ingezet als jeugdtrainer of 

jeugdscheidsrechter.  

 

ARBITRAGE 

Dit jaar hebben wij er wederom voor gekozen om de  JO13-, JO12-, JO11-, JO10-, 

JO9-, JO8- en JO7- wedstrijden te laten leiden door jeugdleden. Respecteer hun 

besluiten! Wij verwachten van iedere aanwezige dat men het woord respect niet 

alleen gebruikt maar ook toepast. 

 

 



 

6 

 

 

TOERNOOIREGLEMENT 

 De deelnemende teams wordt verzocht uiterlijk een half uur voor de aanvang 

van hun toernooi aanwezig te zijn. De leiders en/of trainers melden zich bij 

aankomst bij de toernooileiding.  

 De teams dienen te worden begeleid door tenminste één volwassene. 

 Het wedstrijdschema wordt bij aanmelding bij de toernooileiding uitgereikt. 

Hierin vindt u de speeltijden en de wedstrijdduur. 

 De tijdwaarneming geschiedt centraal. 

 Ieder team dient 2 minuten voor aanvang van hun wedstrijd op het juiste veld 

aanwezig te zijn. Indien een team te laat komt, zal de wedstrijd voor dat team 

als verloren worden beschouwd met een uitslag van 0-3. 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de algemene bepalingen van de KNVB 

en worden geleid door scheidsrechters van de KNVB of van de vereniging. 

Scheidsrechterlijke beslissingen dienen te worden gerespecteerd, zijn bindend 

en hiertegen kan niet worden geprotesteerd. 

 Gerechtigd tot spelen zijn die spelers die, dit seizoen, in hun klasse 

speelgerechtigd zijn/waren voor de competitie. 

 De scheidsrechter kan een speler een tijdstraf van 5 minuten opleggen. Bij de 

JO15 en JO14 kan daarbij een gele kaart worden getoond. Deze straf vervalt 

aan het einde van de wedstrijd.  

 Wanneer een speler tijdens de wedstrijd van het veld wordt gestuurd, zal 

hij/zij voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn/haar team worden uitgesloten, 

tenzij anders door de scheidsrechter wordt gerapporteerd. 

 Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten zal het doelsaldo beslissend zijn.  Als het 

doelsaldo gelijk is, dan is het aantal “voor” gescoorde doelpunten bepalend. Is 

dit gelijk, dan wordt er gekeken naar de uitslag van beide teams onderling. 

Mocht dit ook gelijk zijn, dan moeten er door elk team 3 verschillende spelers 

aangewezen worden om strafschoppen te nemen. Is de stand dan nog gelijk, dan 

zullen de teams om de beurt een strafschop nemen tot de beslissing is gevallen. 
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 Puntentoekenning per wedstrijd: 

-  per gewonnen wedstrijd worden 3 punten toegekend 

-  bij een gelijkspel wordt 1 punt toegekend 

-  de verliezende partij krijgt uiteraard 0 punten 

 Bij de toernooileiding zijn hesjes verkrijgbaar voor het geval dat de tenues van 

de teams in één wedstrijd teveel op elkaar lijken. In het voorkomende geval is 

de eerst genoemde vereniging degene die hesjes dient te dragen. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt de beslissing genomen 

door de toernooileiding. Protesten zijn niet toegestaan. 

 

Toernooi 2023 

Ook in 2023 gaan wij het Franz Kraus Jeugdtoernooi organiseren. Heeft u het dit 

jaar naar uw zin gehad, geef u dan ook onmiddellijk op voor volgend jaar: 

(tcwippolder2016@gmail.com). 

Vriendelijk verzoek om onze kleedkamers 

en velden schoon achter te laten. 
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KLEEDKAMERS 

 

VELDEN 
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POULE INDELING (onder voorbehoud) - DONDERDAG 26 mei  

 

DONDERDAGOCHTEND  (Melden 8.30 uur  /  Prijsuitreiking ca. 12.15 uur)  

 

JO7-01 (4x4) JO7-02 (4x4) JO8-01 (6x6) 

SV Wippolder JO7-1 SV Wippolder JO7-2 SV Wippolder J08-1 

Vredenburch JO7-1 Vredenburch JO7-2 FC Zoetermeer JO8-2 

FC Zoetermeer JO7-1 FC Zoetermeer JO7-2 FC IJsselmonde JO8-1 

VV Wilhelmus JO7-1 VV Wilhelmus JO7-2 FC ’s-Gravenzande JO8-2 

 

JO8-2 (6x6) JO8-3 (6x6) JO9-1 (6x6) 

SV Wippolder JO8-2 SV Wippolder JO8-3 SV Wippolder JO9-1 

FC Zoetermeer JO8-6 Vredenburch JO8-3 FC Zoetermeer JO9-2 

VV Naaldwijk JO8-2 MSV’71 JO8-2 Forumsport JO9-2 

Blauw-Zwart JO8-2 FC ’s-Gravenzande JO8-3 Groote Lindt JO9-1 

 

JO9-2 (6x6) JO9-3 (6x6) 

SV Wippolder JO9-2 SV Wippolder JO9-3 

MSV’71 JO9-1 MSV’71 JO9-2 

SV Leidschenveen JO9-2 VV Naaldwijk JO9-4 

Vredenburch JO9-1 Blauw-Zwart JO9-3 

 

DONDERDAGMIDDAG  (Melden 13.00 uur   /  Prijsuitreiking ca. 16.45 uur)   

JO10-1 (6x6) JO10-2 (6x6) JO10-3 (6x6) 

SV Wippolder JO10-1 SV Wippolder JO10-2 SV Wippolder JO10-3 

DSO JO10-2 FC ’s-Gravenzande JO10-4 VELO JO10-5 

VVOR JO10-1 VELO JO10-3 IJVV de Zwervers JO10-3 

FC IJsselmonde JO10-1 IJVV de Zwervers JO10-2 Excelsior R’dam JO10-7 

 

JO10-4 (6x6) JO11-2 (8x8) 

SV Wippolder JO10-4 SV Wippolder JO11-2 

Blauw-Zwart JO10-3 MSV’71 JO11-1 

DSVP JO10-4 FC Zoetermeer JO11-4 

VV Wilhelmus JO10-8 Xerxes DZB JO11-6 

 

DONDERDAGAVOND  (Melden 17.30 uur   /  Prijsuitreiking ca. 21.15 uur)   

JO14-1 (11x11) JO15-1 (11x11) JO15-2 (11x11) 

SV Wippolder JO4-1 SV Wippolder JO15-1 SV Wippolder JO15-2 

Blauw-Zwart JO14-1 Vredenburch JO15-1 Blauw-Zwart JO15-2 

DSO JO14-2 DSO JO15-3 DSO JO15-5 

SVH JO14-1 FC IJsselmonde JO15-1 Forum Sport JO15-2 
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POULE INDELING (onder voorbehoud) - VRIJDAG 27 MEI 

 

VRIJDAGOCHTEND  (Melden 8.30 uur  /  Prijsuitreiking ca. 12.15 uur) 

 

JO11-1 (8x8) JO11-3 (8x8) JO12-1 (8x8) 

SV Wippolder JO11-1 SV Wippolder JO11-3 SV Wippolder JO12-1 

DSO JO11-2 MSV’71 JO11-2 Excelsior Maassluis JO12-1 

DHL JO11-1 DSVP JO11-3 Be Fair JO12-1 

Be Fair JO11-1 SV Leidschenveen JO11-5 FC IJsselmonde JO12-1 

 

JO12-2 (8x8) JO12-3 (8x8) JO12-4 (8x8) 

SV Wippolder JO12-2 SV Wippolder JO12-3 SV Wippolder JO12-4 

Vredenburch JO12-1 HDV JO12-1 Vredenburch JO12-2 

VVOR JO12-2 VELO JO12-3 HDV JO12-2 

VV Steeds Hooger JO12-2 DHL JO12-2 Xerxes JO12-3 

 

VRIJDAGMIDDAG  (Melden 13.00 uur   /  Prijsuitreiking ca. 16.45 uur)       

JO13-1 (11x11) JO13-2 (11x11) JO13-3 (11x11) 

SV Wippolder JO13-1 SV Wippolder JO13-2 SV Wippolder JO13-3 

DSO JO13-2 DHL JO13-3 MSV’71 JO13-3 

VVOR JO13-1 Vredenburch JO13-2 DSO JO13-5 

IJVV de Zwervers JO13-1 VELO JO13-3 Forum Sport JO13-3 
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