
 



 

Welkom 
 

Wij heten u van harte welkom bij het eb Personeelsdiensten 
Rivierenlandjeugdtoernooi. Dit toernooi vindt dit jaar voor de 
tweede keer plaats en is een samenwerking tussen de 
voetbalclubs MEC’07, RKTVC, TEC, Teisterbanders, Theole, 
Lienden en MVV ‘58. 

In dit toernooiboekje vindt 
u praktische informatie met 
o.a. de veldindeling, het 
toernooireglement, de 
poule-indeling en de 
penaltybokaal. 

Wij vertrouwen erop dat dit toernooi een groot succes wordt. 
Om dat voor elkaar te krijgen zijn veel mensen en middelen 
nodig. Daarom nemen wij hier van de gelegenheid gebruik 
om onze sponsor eb Personeelsdiensten en alle vrijwilligers 
hartelijk te bedanken voor hen zeer gewaardeerde bijdrage. 

Wij wensen u een fijn, sportief en hopelijk zonnig toernooi 
toe. Treed elkaar met respect tegemoet en laten we er een 
onvergetelijke voetbaldag van maken. 

 

Sportieve groeten, 

De toernooicommissie  

eb Personeelsdiensten Rivierenlandjeugdtoernooi 



 

Velden 
 



 

Toernooireglement 
JO10 en JO11 pupillen 

 

1. Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 9 juni 2018. 

2. De teams bestaan uitsluitend uit spelers geboren in of later dan 2007 (JO11) en 2008 (JO10). In 
overleg met de toernooileiding kan een uitzondering worden toegestaan. 

3. De Ochtendpoule begint om 9:00. De teams dienen zich uiterlijk 8:30 te melden bij de 
toernooileiding 
De Middagpoule start om 13:30. De teams dienen zich uiterlijk om 13:00 te melden bij de 
toernooileiding. 

4. De wedstrijden worden gespeeld volgens reglement en bepalingen van de K.N.V.B. De teams 
spelen 7 tegen 7. 

5. De speelduur van de wedstrijden bedraagt 20 minuten. 

6. Het “thuisspelende team” neemt de aftrap. 

7. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. 

8. Er wordt gebruik gemaakt van centrale tijdwaarneming die het begin en het einde van de 
wedstrijd aangeeft. 

9. Alleen een strafschop die al gegeven is voordat het eindsignaal klinkt, dient nog genomen te 
worden. 

10. Elk team dient 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het veld waarop de wedstrijd 
gespeeld wordt aanwezig te zijn. Mocht een elftal meer dan 5 minuten te laat verschijnen, dan is 
de wedstrijd reglementair met 3-0 verloren. 

11. Indien de teams gelijke clubkleuren hebben, dient het “thuisspelende team” voor een ander 
tenue of hesjes te zorgen. 

12. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, protesten kunnen niet worden ingediend, 
positieve opmerkingen zijn altijd welkom. 

13. Winnaar in de poule is het team met de meeste wedstrijdpunten. Eindigen meerdere teams in 
een poule met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan geldt het doelsaldo. Indien ook dat gelijk 
is, dan wie de meeste doelpunten voor heeft, dan het onderlinge resultaat. Is dan nog geen 
beslissing verkregen, dan worden er strafschoppen genomen (5 per team,  indien nodig daarna 
om en om door andere spelers te nemen). 

14. Kleedkamers gaan niet op slot. Persoonlijke eigendommen mogen worden achter gelaten op 
eigen verantwoording. Graag verzoeken wij u om de kleedgelegenheden na afloop van het 
toernooi schoon achter te laten. 

15. Wanneer de temperatuur boven de 25º komt, wordt mogelijk een korte drinkpauze ingelast. 
Deze gaat echter af van de wedstrijdduur. 

16. In alle omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. 

17. Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf een verzekering tegen ziekte en 
ongevallen afgesloten te hebben. 

18. De organiserende verenigingen zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, zoekgeraakte en/of 
beschadigde artikelen. 

19. Vereniging heeft het recht om het wedstrijdprogramma naar eigen inzicht aan te passen. 

  



 

Ochtendprogramma 
Poule A Poule B Poule C Poule D 

LRC JO10-1  
MEC JO10-1  
MVV'58 JO10-1  
OSC JO10-1  
Theole JO10-1 

RKTVC JO10-1  
RKTVC JO11-2  
Beuningse Boys JO11-2 
Teisterbanders JO11-1 
Theole JO11-2 

FC Lienden JO11-1 
Kesteren JO11-1 
RKTVC JO11-3  
Theole JO11-3  
Wadenoijen JO11-1 

MEC JO11-1  
Arnhemse Boys JO11-9 
RKTVC JO11-4  
TEC JO11-2  
Unitas '28 JO11-1 

 

8:00 - 8:30 Aanmelden teams, ontvangen wedstrijdschema 

9:00 eerste wedstrijd Poule A, B, C, D 

12:20 einde laatste wedstrijd Poule A,B,C,D 

12:20 penalty bokaal – Veld 1a  

12:30 Aansluitend prijsuitreiking – Veld 1a 

 

Middagprogramma 
Poule E Poule F Poule G Poule H 

RKTVC JO10-2  
RKTVC JO10-3  
Alblasserdam JO10-2 
FC Lienden JO10-1 
MVV'58 JO10-2  

MVV'58 JO11-1  
RKTVC JO11-1  
TEC JO11-1  
Theole JO11-1  
Unitas G. JO11-1 

FC Lienden JO11-2 
MEC JO11-2  
Teisterbanders JO11-2 
Theole JO11-5  
Unitas Wamel JO11-2 

FC Lienden JO11-3 
MEC JO11-3  
RKTVC JO11-5  
TEC JO11-3  
Theole JO11-4 

 

12:30 – 13:00 Aanmelden teams, ontvangen wedstrijdschema 

13:30 eerste wedstrijd Poule E, F, G, H 

16:50 einde laatste wedstrijd Poule E, F, G, H 

16:50 penalty bokaal – Veld 1a 

17:00 Aansluitend prijsuitreiking – Veld 1a 



 

Penaltybokaal 
 

Reglement penaltybokaal 

1. Elk team wijst 1 speler aan die aan de penaltybokaal 

deelneemt. 

2. Zijn/haar naam wordt bij het aanmelden doorgegeven aan 

de toernooicommissie. 

3. Het is een afvalsysteem, missen is dus klaar. 

4. Degene die uiteindelijk overblijft is winnaar. 

5. Een rebound is niet toegestaan. 

6. De penaltybokaal vindt plaats op veld 1a. Alleen de spelers 

die de penalty’s gaan nemen staan binnen de pionnen. De 

overige spelers en trainers staan er buiten. 

  



 

Routebeschrijving 
 

 

 

Kies op de TomTom of routebegeleiding: Predikbroedersweg 3 – Tiel 
 

A15 vanuit richting Rotterdam: 
Neem afrit 33, ga aan het einde rechtsaf. Ga bij de volgende stoplichten naar rechts. Neem bij 

de rotonde de derde afrit en vervolgens de eerste afslag links. U bent nu in de 

Predikbroedersweg. Aan het einde vindt u het parkeerterrein van sv TEC. 

 

A15 vanuit richting Arnhem: 
Neem afrit 33, ga aan het einde linksaf. Vervolgens bij de stoplichten rechtdoor en bij de 

tweede stoplichten naar rechts. Neem bij de rotonde de derde afrit en vervolgens de eerste 

afslag links. U bent nu in de Predikbroedersweg. Aan het einde vindt u het parkeerterrein van 

sv TEC. 

 

Contact 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

jeugdtoernooien@svtec.nl of via 06-12976177 (René Harte) 

 

Op de toernooidag kunt u voor vragen terecht in de commissiekamer of via 0344 – 612594.  

mailto:jeugdtoernooien@svtec.nl


 

Foto en filmopnames 
 

Op en rond het terrein worden door de organisatie foto's en 

films gemaakt ter promotie van het toernooi. Wilt u (de 

ouders/verzorgers van) uw spelers hiervan op de hoogte 

stellen? Indien iemand bezwaar heeft tegen publicatie van 

zijn/haar foto, zullen wij dat team niet fotograferen of filmen. 

U kunt dit voorafgaande aan het toernooi bij de 

toernooileiding kenbaar maken. Na publicatie bezwaar 

maken is ook mogelijk door een kopie van het beeldmateriaal 

aan ons toe te sturen, met daarop aangegeven welke persoon 

het betreft.  

 


