
 

 

 

 

PROGRAMMABOEKJE 

VOC B TOERNOOI 

VROOMSHOOPSE BOYS 

 

Zaterdag 20 mei 

Start 09:00 uur 

 

Locatie:  

Sportpark de Bosrand te 

Vroomshoop 

 



 

 

 

Programmaboekje B toernooi zaterdag 20 mei. 

 

 

Voor u ligt het programmaboekje van het VOC B toernooi welke op  

zaterdag 20 mei plaats vindt op ‘’Sportpark De Bosrand’’ in Vroomshoop. 

 

Net als de voorgaande jaren kent het B toernooi een sterk deelnemersveld. 

Maarlieft 43 clubs hebben zich aangemeld voor het B toernooi, echter kunnen 

er maar 14 teams mee doen. Dit omdat we veel wedstrijden willen spelen met korte 

wachttijden. 

We hebben dit jaar wel een unicum: er doet namelijk een team uit Duitsland mee, 

SC Borchen JO17-1.  

 

Poulefase: 

Er zijn 2 poules van 7 teams. Deze zijn op sterkte ingedeeld. 

Elk team speelt sowieso 6 wedstrijden van 18 minuten. 

 

Knock out fase met eigen poule: 

Nadat alle wedstrijden in de poule gespeeld zijn, word de eindstand per poule opgemaakt. 

De nummers 1 t/m 4 van zowel poule A als poule B gaan door naar de kruisfinales van de 

eigen poule. Poule A speelt dus zijn eigen kruisfinales en dit geldt ook voor poule B. 

 

Penalty Bokaal: 

Om 11 uur begint de Penaltybokaal. Van elk deelnemend team mag er 1 speler mee doen. 

De winnaar ontvangt de Penaltybokaal. 

 

Fair Play Bokaal: 

Na elke wedstrijd krijgen de teams punten van de scheidsrechter voor de sportiviteit.  

Na de poulefase zal de Fair Play bokaal worden uitgereikt aan het sportiefste team. 

 

Elk team dient zich 15 minuten voor aanvang van hun 1e wedstrijd te melden bij de 

toernooileiding. Hier ontvang je een programmaboekje met kleedkamerindeling. 



 

 

 

 

Poule A: 

Vroomshoopse Boys JO17-1  (Vroomshoop) 

OZC JO17-1      (Ommen) 

Enter Vooruit JO17-1   (Enter) 

Bentelo JO17-1     (Bentelo) 

SC Borchen JO17-1    (Borchen/Dui) 

Sportlust Glanerbrug JO17-1 (Glanerbrug) 

ATC JO17-2      (Hengelo) 

 

Poule B 

Vroomshoopse Boys JO15-1 (Vroomshoop) 

VIOD JO17-2      (Doetinchem) 

VMC JO17-1      (Vasse) 

DEC’10 JO17-1     (Diepenheim) 

Voorwaarts JO17-1    (Westerhaar) 

KOSC JO17-2      (Ootmarsum) 

Sparta Enschede JO17-3  (Enschede) 



 

 

Speelschema poule A (Veld 2 en 3): 
 

Hoofdveld 2: 

 

Kunstgrasveld 3 

 



 

 

Speelschema poule B (Veld 4 en 5): 
 

Natuurgrasveld 4  

 

 

 

Kunstgrasveld 5 

 

 



 

 

Knock out fase 

 
Poule A 
 

 
 

Poule B 

 

 

 

 

Uitreiking prijzen: 

 

Fair play bokaal:       13:00 uur 

Penaltybokaal:       11.30 uur  

Bekers nummers 1 t/m 3 Poule A     14.30 uur 

Bekers nummers 1 t/m 3 Poule B     14.30 uur



 

 

Toernooireglementen 
 
 Algemeen  

1. Ieder team dient zich minimaal 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd te melden bij de 

toernooileiding.  

2. Alleen spelers opstellen die ook in de competitie speelgerechtigd zijn. 

3. Protesten worden behandeld door de toernooileiding. Uitspraken over protesten zijn bindend. Protesten tegen 

een door de scheidsrechter genomen beslissing tijdens een wedstrijd worden nietin behandeling genomen.  

4. De aanwijzingen van de toernooileiding en de scheidsrechters dienen te worden opgevolgd.  

5. Geld, sieraden en overige waardevolle papieren kunnen per team worden afgegeven bij de toernooileiding of in 

de kantine. Na afloop kunnen deze weer worden opgehaald. Afgifte van dergelijke zaken geschiedt geheel op eigen 

risico.  

6. Schade, ontstaan door vernielingen aan kleedkamers of sportpark worden verhaald op de vereniging waarvoor de 

speler(s) uitkomen die verantwoordelijk zijn voor de ontstane schade.  

7. De Toernooileiding of de v.v. Vroomshoopse Boys stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die voor, 

tijdens of na het toernooi wordt opgelopen. Deelnemen is geheel voor eigen risico.  

8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooi leiding.  

9. Deze beslissingen zijn te allen tijde bindend.  

 

Toernooireglement Voetbal  

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB district Oost.  

2. De wedstrijden duren 18 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld.  

3. Ieder team zorgt ervoor dat het reserve shirtjes bij zich heeft van een andere kleur samenstelling dan het 

basistenue. Bij gelijke kleding dient het eerstgenoemde team de reserve shirts te dragen.  

4. Ieder team dient op tijd op het veld aanwezig te zijn. Indien de wedstrijd niet op tijd kan beginnen doordat een 

team te laat aanwezig is, start dit team met een 1-0 achterstand. Indien een team niet binnen 10 minuten na de 

officiële aanvangstijd op het veld staat verliest dat team de wedstrijd met 3-0. Dit alles ter beoordeling aan de 

scheidsrechter en aan de toernooileiding.  

5. Indien twee of meerdere teams gelijk eindigen in de poule op de eerste of tweede plaats, is de onderlinge 

wedstrijd bepalend. Als deze onderlinge wedstrijd gelijk is geëindigd, is het doelsaldo bepalend, waarbij bijvoorbeeld 

4-3 beter is dan 3-2. Als ook dat geen uitsluitsel geeft, dan is het aantal gescoorde doelpunten bepalend 4-3 is beter 

dan 3-0.  

6. Als dat ook gelijk is, dan worden er 5 strafschoppen genomen door 5 verschillende spelers. Is er na 5 

strafschoppen nog geen beslissing gevallen, dan worden door spelers die nog geen strafschop hebben genomen, om 

en om een strafschop genomen totdat er een beslissing is gevallen. Een speler kan pas weer een strafschop nemen 

als alle spelers een strafschop hebben genomen.  

7. Het eerstgenoemde team trapt af. Het 2e genoemde team speelt aan de kant van het bos (bij veld 5 aan de kant 

van het weiland) 



 

 

 

 
 CONTACTGEGEVENS  

Clubhuis Vroomshoopse Boys: 

Clubhuis ’t Flierhuis  

Flierdijk 5A 

7681 RB Vroomshoop 

 

Telefoon kantine: 0546-646362 

 

Voor vragen en of opmerkingen, contact opnemen met: 

 

Gerjan Kosters 

Tel. 06-36180204 

Of per mail 

gerjankosters@hotmail.com 

 

TOT ZATERDAG 20 MEI! 

 

mailto:gerjankosters@hotmail.com

