Programmaboekje
Toernooi sv Wateringse Veld
zaterdag 1 juni 2013

Spoedeisende zaken
Marcel Winkel (06-12261979)
Arthur Zuidema (06-14248562)

Beste voetballers, begeleiders en ouders,
Namens alle vrijwilligers van onze sportvereniging heten wij u van
harte welkom op ons sportterrein in Den Haag - Wateringse Veld.
Het doet ons veel plezier om u en uw vereniging dit jaar (weer) te
mogen begroeten tijdens ons jeugdtoernooi. Wij zijn blij met uw deelname en hebben, naast het binnenhalen van attractieve deelnemers,
veel aandacht besteed aan een goede organisatie van het toernooi.
In dit toernooiboekje kunt u informatie vinden over het programma
voor deze dag en de facilitaire zaken daar om heen. De ervaring leert,
dat in dit programma altijd nog wijzigingen kunnen plaatsvinden,
doordat teams of verenigingen afzeggen en daardoor het programma
moet worden aangepast. Als er nog afmeldingen zijn op de dag zelf
dan wordt dit, indien mogelijk, nog in het programma aangepast. Dit
zal dan via andere middelen worden gecommuniceerd.
Het belangrijkste tijdens ons toernooi is, dat we onze hobby op een
sportieve wijze en met veel plezier kunnen uitoefenen. Meedoen
is belangrijker dan winnen, al is dat laatste natuurlijk wel leuk
meegenomen!
Het is onze wens, dat een ieder tevreden naar huis gaat, dat u zich
welkom hebt gevoeld én dat alle gasten een volgende keer graag
weer aan ons toernooi willen deelnemen.
Via deze weg willen wij alle sponsors bedanken voor hun bijdrage.
Zonder hen was dit toernooi niet mogelijk geweest.
We willen nog benadrukken, dat alle teams zorg moeten dragen voor
een assistent-scheidsrechter!
Wij wensen u een prettig en succesvol toernooi toe!
Namens sv Wateringse Veld,
Marcel Winkel, voorzitter toernooicommissie
Remco van der Wal, voorzitter jeugdcommissie

Kleedkamer-indeling
sv Wateringse Veld
Kleedkamer
Gasten			
Kleedkamer
			
sv Wateringse Veld C1
1		
Oude Maas C2		
2
					Vitesse Delft C2		3
					RKDEO C5		4
sv Wateringse Veld D1
1		
FC Zoetermeer D5
2
					Vitesse Delft D2		3
					RKDEO D4		4
sv Wateringse Veld MC1 6		
ASW MC1		
6
					VVKS MC1		5

Belangrijk aandachtspunt
Onze vereniging beschikt over slechts 6 kleedkamers. Dit aantal is te weinig
om een ieder te voorzien van een eigen kleedkamer. De kleedkamers zijn
dus uitdrukkelijk bedoeld om de spelers zich te laten omkleden. Houdt u zich
aan de kleedkamer-indeling, zodat iedereen een plaats heeft om zich om te
kleden.
De kleedkamers gaan gedurende de dag niet op slot. Laat beslist geen geld
of andere waardevolle eigendommen achter in de kleedkamer! Geef waardevolle zaken in bewaring bij de leider.
Prijsuitreikingen (in de kantine, bij mooi weer bij het terras)
MC-toernooi:
D-toernooi:
C-toernooi:

13:00 uur
14:00 uur
16:00 uur

Toernooireglement
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

U wordt verzocht uiterlijk een half uur voor aanvang van het toernooi
(d.w.z. voor de eerste wedstrijd van uw team) aanwezig te zijn;
Bij aankomst wordt de leiders van de deelnemende verenigingen verzocht
zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Dit is boven in de bestuurkamer, vanuit de kantine is dit aan de linkerzijde, trap naar boven. Vanuit
de entree is dit de eerste deur aan de rechterzijde, trap naar boven. U
krijgt daar de meest recente gegevens en het programma;
In dit boekje bevindt zich een plattegrond met daarbij de veldnummering. In het programma staat op welk veld u speelt;
sv Wateringse Veld beschikt over slechts 6 kleedkamers. Dit aantal is te
weinig om een ieder te voorzien van een eigen kleedkamer. De kleedkamers zijn dus uitdrukkelijk bedoeld om de spelers zich te laten omkleden.
Houdt u zich aan de kleedkamer-indeling, zodat iedereen een plaats heeft
om zich om te kleden;
U kunt gebruik maken van de douches, u wordt verzocht de douches
schoon achter te laten;
Het is verstandig uw kleding e.d. in tassen te stoppen en deze mee te
nemen naar het veld;
De EHBO post bevindt zich in kleedkamer 6 in de fysiotherapiekamer.
Indien deze post niet bezet is, kunt u zich melden bij het toernooisecretariaat in de commissiekamer;
Deelnemers dienen te beschikken over reserveshirts of hesjes; deze
dienen te worden gebruikt als de tegenstander in gelijke clubkleuren
speelt. Het als thuisspelend aangegeven team gebruikt de reserve shirts
of hesjes. Bij twijfel beslist de scheidsrechter;
sv Wateringse Veld is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van eigendommen van spelers of begeleiders. Laat beslist geen
geld of andere waardevolle eigendommen achter in de kleedkamer! Geef
waardevolle zaken in bewaring bij de leider;
De leiders wordt verzocht er op toe te zien dat alle deelnemers zich netjes
gedragen. Maak gebruik van de aanwezige afvalbakken (zie de plattegrond) en ga op een correcte wijze met elkaar om. Deelnemers en andere
bezoekers die zich misdragen zullen van het complex worden verwijderd.
Het betreffende team kan bij onvolkomenheden door de toernooileiding
uit het toernooischema worden geschrapt;
Wanneer er bij het toernooi vanuit sv Wateringse Veld op een bepaald
moment niet voldoende scheidsrechters beschikbaar zijn, kan een beroep
worden gedaan op leiders en/of ouders van de bezoekende verenigingen
om een wedstrijd te leiden;
Alle teams wordt verzocht zorg te dragen voor één assistent-scheidsrechter.

Wedstrijdreglement
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•
•
•
•
•
•
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•
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Er wordt gespeeld volgens de regels van het pupillen- en juniorenvoetbal
van de KNVB;
Bij de wedstrijden mag er doorgewisseld worden;
De wedstrijden worden geleid door een scheidsrechter of lid van sv Wateringse Veld. Indien hiervan wordt afgeweken, kan dit alleen met toestemming van de toernooileiding;
Beide spelende teams (behalve in het MC-toernooi) dragen zorg voor een
assistent-scheidsrechter;
Alle teams wordt verzocht zich 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd
gereed te houden bij het veld waarop ze moeten spelen;
Als een team 3 minuten na de aanvangstijd van de wedstrijd nog niet op
het speelveld staat, verliest dit team de wedstrijd met 2-0. De wedstrijd
wordt dan niet meer gespeeld en kan ook niet meer worden ingehaald;
De wedstrijden duren 20 minuten;
Tussen de wedstrijden door is er 5 minuten gelegenheid om te wisselen
(zie indeling);
Er wordt gebruik gemaakt van een centraal start- en eindsignaal;
Blessuretijd wordt niet ingehaald;
De scheidsrechters kunnen gebruik maken van tijdstraffen. Spelers die in
de wedstrijd een rode kaart ontvangen, kunnen voor het gehele toernooi
worden uitgesloten;
Bij herhaaldelijk tijdrekken kan de toernooileiding besluiten punten in
mindering brengen;
Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend, protesten kunnen niet
worden ingediend, positieve opmerkingen zijn altijd welkom;
Er wordt in poules gespeeld, voor een gewonnen wedstrijd worden 3
punten toegekend, voor een gelijkspel 1 punt en voor een verloren wedstrijd geen punten;
Bij het gelijk eindigen in de eindstand telt het doelgemiddelde. Is het
doelgemiddelde gelijk, dan is het onderlinge resultaat bepalend, is er dan
nog sprake van een gelijke stand, dan geeft het aantal gescoorde doelpunten de doorslag.
Als het aantal gescoorde doelpunten geen uitsluitsel geeft, vindt er een
loting plaats door de toernooicommissie;
Het team met de meeste punten wint het toernooi;
Er zijn eveneens 2e, 3e en 4e prijzen;
Voor de rest volgen we de geldende KNVB-regels;
Daar, waar het reglement niet in voorziet, beslist de toernooicommissie.

Plattegrond complex sv Wateringse Veld

Toernooi-indeling en programma MC-junioren (meisjes)
Teams 		
sv Wateringse Veld MC1
ASW MC1		
FC ‘s Gravenzande MC2
VVKS MC1		
Begintijd
10:00
10:30
11:00
11:25
11:50
12:15

Team
sv WV MC1
sv WV MC1
ASW MC1
ASW MC1
VVKS MC1
VVKS MC1

Kleedkamer
6
6
5
5
-

Team
ASW MC1
VVKS MC1
VVKS MC1
sv WV MC1
sv WV MC1
ASW MC1

Eindtijd
10:20
10:50
11:20
11:45
12:10
12:35

Veld
2A
2A
2A
2A
2A
2A

Eindtijd
11:20
11:45
12:10
12:35
13:00
13:25

Veld
1
1
1
1
2
2

Prijsuitreiking MC-toernooi: 13:00 uur
Toernooi-indeling en programma D-junioren
Poule D		
sv Wateringse Veld D1
FC Zoetermeer D5
Vitesse Delft D2
RKDEO D4		
Begintijd
11:00
11:25
11:50
12:15
12:40
13:05

Team
sv WV D1
Vitesse Delft D2
FC Zoetermeer D5
sv WV D1
sv WV D1
RKDEO D4

Kleedkamer
1
2
3
4
-

Team
FC Zoetermeer D5
RKDEO D4
Vitesse Delft D2
RKDEO D4
Vitesse Delft D2
FC Zoetermeer D5

Prijsuitreiking D-toernooi:		 14:00 uur

Toernooi-indeling en programma C-junioren
Poule C		
sv Wateringse Veld C1
Oude Maas C2
Vitesse Delft C2
RKDEO C5		
Begintijd
13:05
13:30
14:00
14:25
14:55
15:20

Team
sv WV C1
Vitesse Delft C2
Oude Maas C2
sv WV C1
sv WV C1
RKDEO C5

Kleedkamer
1
2
3
4
-

Team
Oude Maas C2
RKDEO C5
Vitesse Delft C2
RKDEO C5
Vitesse Delft C2
Oude Maas C2

Prijsuitreiking C-toernooi:		 16:00 uur

Eindtijd
13:25
13:50
14:20
14:45
15:15
15:40

Veld
1
1
1
1
1
1

Voetbalacademie
sv Wateringse Veld
Ben je een teamspeler?
Houd je van gezelligheid, sportiviteit en ambitie?

Kom dan eens kijken bij

sv Wateringse Veld
dé voetbal- en softbalvereniging van Wateringse Veld!
sv Wateringse Veld heeft voetbal- en softbalteams voor jongens en
meisjes in diverse leeftijdscategorieën (al vanaf vijf jaar!). Doordeweeks wordt er (tot meerdere keren per week) getraind en op zowel
zaterdag als zondag worden er officiële wedstrijden gespeeld.
Het selectieteam van sv Wateringse Veld speelt in de 3e klasse KNVB,
maar wil graag naar de 2e klasse toe. Naast gezelligheid hebben we
dus ook ambitie! Dit wordt onderstreept door samenwerking met de
Voetbalacademie Ton Jenner en de Keeperschool Nederland van Arjen
van der Kaay, waardoor je bij sv Wateringse Veld technisch, tactisch
én mentaal wordt getraind door gecertificeerde trainers. Een echte
jeugdopleiding dus, niet alleen voor spelers, maar ook voor keepers!
Lijkt het je leuk om in je eigen omgeving leeftijdsgenoten te ontmoeten en samen sportief bezig te zijn? Zie jij jezelf al voetballen in
de selectie van sv Wateringse Veld of heb je ambities om op een hoger
niveau te gaan voetballen?
Neem dan eens geheel vrijblijvend een kijkje op ons sportcomplex of
meld je aan voor een aantal proef-trainingen.

Locatie: Guido de Moorstraat 35 2548 ZS Den Haag
www.svwateringseveld.nl

