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Wijdewormer, augustus 2016 

 

Beste buurtverenigingen van Wijdewormer, 
 
Geweldig dat jullie deelnemen aan het ING Oranje Poldertoernooi.  Namens voetbalvereniging De 
Zilveren Schapen heet ik jullie van harte welkom.  
  
Onze voetbalclub in Wijdewormer bestaat dit jaar 50 jaar. Rond de oprichtingsjaren van DZS in  
1966 was een voetbalwedstrijd tussen de Noorderweg en Zuiderweg onderdeel van de 
Wijdewormer’ Nazomerfeesten. Het leek ons een mooi idee om deze traditie in het jubileumjaar 
weer op pakken. Als een van de festiviteiten van de viering van ons gouden jubileum; een 
poldervoetbalwedstrijd in een eigentijdse versie, een toernooitje tussen de buurtverenigingen. 
 
ING Nederland - Waterland/Zaanstreek heeft DZS als sponsor geholpen om het Oranje 
Poldertoernooi mede mogelijk te maken. Daar zijn we heel blij mee. Net als met de scheidsrechters 
en alle andere vrijwilligers.  
 
In dit programmaboekje tref je alle informatie aan over het ING Oranje Poldertoernooi.  
 
Ik wens jullie veel plezier en een geweldige aftrap van de Wijdewormer Feestweek 2016. 
 
Danny Visser, 
 
Voorzitter v.v. De Zilveren Schapen 
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ING Oranje Poldertoernooi – plezier staat voorop 
Het voetbaltoernooi kent dezelfde opzet als het jaarlijkse Minivoetbaltoernooi van DZS. Een team 
bestaat uit 6 spelers (inclusief de keeper), we spelen op kleine veldjes en met kleine doelen, 
onbeperkt wisselen en minimaal twee dames in het veld. Plezier en sportiviteit staat voorop.  
De wedstrijden duren 15 minuten en elk team speelt 4 wedstrijden. Die 4 wedstrijden bepalen 
uiteindelijk wie op plaats 1 tot en met 11 eindigt. De spelregels staan uitgebreid beschreven op een 
van de volgende pagina’s. 
 
Programma 

17.00 uur – Ontvangst bij DZS  

17.15 uur – Loting pouleindeling Oranje Poldertoernooi 

18.00 uur – aanvang wedstrijden voorronde 

19.20 uur – Aanvang wedstrijden finaleronde 

20.20 uur – Finale 

20.45 uur – Prijsuitreiking en eindstand ING Oranje Poldertoernooi 

21.00 uur – 3e helft met DJ Jur 

23.00 uur – Afloop 

 
Wie doen er allemaal mee? 

Maar liefst een elftal aan buurtverenigingen durven de uitdaging aan om te spelen om de titel van 

beste Buurtvoetbalvereniging van de Polder. In willekeurige volgorde zijn dit: Noorderweg, De Kuil,  

‘t Klaverblad, Noordwester, Kolkentuin, Dwarsleggers, Onder Hoogspanning, Windhoek, Oud Neck, 

Natneckers en Kalverhoek. 

Poule-indeling 

We spelen in drie poules een voorronde en een finaleronde. Het lot zal bepalen in welke poule jullie 

buurtvereniging terecht komt. Dat doen we kort voor aanvang van de eerste wedstrijd, om 17.15 uur 

in de kantine aan de DZS-tafel. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.  

Uiterlijk 17.30 uur aanwezig 

De eerste wedstrijden spelen we om 18.00 uur. Wij verzoeken de teams om uiterlijk 17.30 uur 

aanwezig te zijn. En captains, willen jullie jullie team uiterlijk om 17.30 uur aanmelden bij het 

wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat kun je vinden in de bestuurskamer. 

 

Omkleden en waardevolle spullen 

De teams kunnen zelf hun kleedruimte kiezen. Voor de dames zijn  kleedkamer 1 en 2 beschikbaar, 

kleedkamer 3-8 zijn voor de heren. De kleedkamers worden niet afgesloten en gedeeld met derden. 

Waardevolle zaken dus niet in de kleedkamer achterlaten. Verzamel deze bij jullie team.  

 

Winnaars 

Voor de nummers 1, 2 en 3 staat na afloop een meter bier klaar. De nummer 1 krijgt er ook een 

mooie beker bij. 

 

3e helft met DJ Jur 

DJ Jur draait gedurende het hele toernooi lekkere muziek. Vanaf 21.00 uur start de 3e helft. Om 23.00 

uur is het Oranje Poldertoernooi afgelopen. 

 

Muntverkoop 

Consumpties zijn ruimschoots voorradig  in de kantine van DZS. Betaling kan via munten. Deze 

munten zijn in de kantine verkrijgbaar. Ook is het mogelijk om te pinnen. 
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Wedstrijdprogramma 

Buurtverenigingen 

Nummer door loting Noorderweg 

Nummer door loting ’t Klaverblad 

Nummer door loting Kolkentuin 

Nummer door loting De Kuil 

Nummer door loting Dwarsleggers 

Nummer door loting Onder Hoogspanning 

Nummer door loting Windhoek 

Nummer door loting Natneckers 

Nummer door loting Oud Neck 

Nummer door loting Klaverhoek 

Nummer door loting Noordwester 

 

Voorronde 

Poule I  Buurtverenigingen 1, 2, 3 en 4 

Poule II  Buurtverenigingen 5, 6, 7 en 8 

Poule III  Buurtverenigingen 9, 10 en 11 

 

 Buurtvereniging Poule I  (1-2-3-4) Poule II (5-6-7-8) Poule III (9-10-11) 

 Veld A B C 

A 18.00 – 18.15 1-2 5-6 9-10 

B 18.20 – 18.35 3-4 7-8 11-9 

C 18.40 – 18.55 Winnaar AI – winnaar BI Winnaar AII – winnaar BII 10-11 

D 19.00 – 19.15 Verliezer AI– verliezer BI Verliezer AII – verliezer BII  

 

Finaleronde 

Finalepoule I (plek 1-4) Alle nummers 1 en beste nummer 2 

Finalepoule II (plek 5-7) nummers 2 (2 en 3) en beste twee nummers 3 (1 en 2) 

Finalepoule III (plek 8-10) Nummers 4 en laatste nummer 3 (3) 

 

 Finalepoule I II III 

 Veld A B C 

E 19.20 – 19.35 A1 – B1 2(2)-3(2) A4-B4 

F 19.40 – 19.55 C1 – 2(1) 2(3)-3(1) 3(3)-A4 

G 20.00 – 20.15 Verliezer EI – verliezer FI Verliezer EII – verliezer FII B4-3(3) 

H 20.20 – 20.35 Winnaar EI – winnaar FI Winnaar EII – winnaar FII  

 

Waar kun je de velden vinden? 

De wedstrijden worden gespeeld op het hoofdveld van DZS. 

- Veld A = voor kantine 

- Veld B = voor tribune 

- Veld C = voor reclameborden van ING (achterste veld)  
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Spelregels ING Oranje Poldertoernooi 2016 

1) Plezier en sportiviteit staan voorop. 

2) De teams bestaan uit 6 spelers en maximaal 4 wisselspelers, waarbij er steeds 6 spelers in 

het veld staan. Onder deze 6 spelers hoort een keeper. Van de 6  spelers zijn er steeds twee 

dames/meisjes in het veld. De minimumleeftijd voor deelname is 15 jaar. 

3) We gaan ervan uit dat jullie spelen in de outfit van jullie buurtvereniging. Als de teams 

hetzelfde tenue dragen, zijn er bij het wedstrijdsecretariaat hesjes of reserveshirts te leen.  

De captain van de eerst vermelde ploeg in het wedstrijdprogramma, kan deze ophalen. Wel 

weer terugbrengen na de wedstrijd. 

4) Er wordt gespeeld volgens de volgende spelregels: 

- Een doelpunt van een dame/meisje telt dubbel. 

- We doen niet aan buitenspel 

- Geen slidings met speler in de buurt 

- Uitballen inschieten vanaf de zijlijn 

- Achterballen door de doelman onderhands in het spel brengen 

- Wisselen bij de middenlijn 

- Bal niet in de handen eigen doelman terugspelen (directe vrije trap rand strafschopgebied) 

- Hands in cirkel: strafschop 

- Hands keeper buiten cirkel: strafschop. 

- Strafschop wordt genomen vanaf negen meter van de doellijn. 

5) De wedstrijden duren 15 minuten en er wordt niet van speelhelft gewisseld. Het team dat 

het eerst staat vermeld in het programma, trapt af. Het andere team mag het doel kiezen. 

6) In de finaleronde mogen de ploegen in poule III in plaats van de wedstrijden te spelen ook de 

wedstrijden beslissen door middel van penalties. 6 spelers, inclusief de keeper nemen dan 

een penalty. De wedstrijd beslissen met penalties kan alleen als beide captains hier de 

voorkeur aan geven en dit kenbaar maken aan de scheidsrechter. 

7) Tijdens het verloop van de wedstrijden mag ieder team in geval van nood (blessures, 

incompleet zijn) maximaal 1 vaste gastspeler opstellen. Vooraf wel melden bij het  

Wedstrijdsecretariaat. Indien dit wordt nagelaten kan diskwalificatie volgen. 

8) De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Een scheidsrechter kan 

een speler/speelster voor 2 minuten of voor de gehele wedstrijd uit het veld 

sturen. Vervanging is niet toegestaan. 

9) Indien in een poule meerdere teams met een gelijk aantal punten eindigen en 

dit voor het verdere verloop van de wedstrijden van belang is, zullen achtereenvolgens de 

volgende criteria worden gehanteerd om een definitieve rangschikking te krijgen:  

1. Onderling resultaat, 2. Doelsaldo, 3. Meeste doelpunten voor, 4. Loting via muntstuk. 

10) De organisatie stelt geen oefenballen beschikbaar. 

11) Er wordt dringend verzocht GEEN voetbalschoenen in de doucheruimte schoon te maken. 

12) In geval van blessures zijn er mensen met een EHBO-opleiding aanwezig. 

13) In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, besluit de organisatie. Deze 

besluiten zijn bindend. 

14) Een ieder speelt voor eigen verantwoordelijkheid en kan in voorkomende gevallen geen 

schade of aansprakelijkheid claimen bij het wedstrijdsecretariaat, de organisatie of v.v. DZS. 

15) Het is niet toegestaan om sterke drank mee te nemen. En wij verzoeken de spelers om pas 

alcohol te drinken ná afloop van de wedstrijden. 

 

De Organisatie 


