
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sportpark Emiclear 
Hoolesteeg 6 Amersfoort 

AVK junioren JO17 

2017 



 

 

 

Beste voetballiefhebber, 

Voor u ligt het programmaboekje van het Amersfoortse    voetbalkampioenschap 

2017 voor JO17 junioren,  

dat gehouden wordt  op 27 mei 2017 bij V.V.Z.A. 

Na het succesvolle toernooi van vorig jaar hopen wij weer op een mooie, sportieve 

toernooi dag tussen de JO17 junioren van de Amersfoortse verenigingen. 

Wij zijn verheugd met de deelname van veel verschillende verenigingen en wensen u 

een leuk, gezellig en sportief   toernooi toe. 

Met vriendelijke groet, 

Toernooicommissie AVK JO17 junioren 

  

Voorwoord 



 

 

 A.F.C Quick 1890 

 Amsvorde 

 C.J.V.V 

 Cobu Boys 

 Hoogland 

 Hooglanderveen 

 K.V.V.A 

 Nieuwland 

 VOP 

 V.V.Z.A 

 

  

De deelnemende verenigingen 



 

 

2016  Voetbalvereniging Hoogland 
 
 
 
 

 

 
 
Kleedkamer 1: AFC Quick 
Kleedkamer 2: Amsvorde 
 
Kleedkamer 3: V.V.Z.A. 
Kleedkamer 4: C.J.V.V. 
 
Kleedkamer 5: K.V.V.A. 
Kleedkamer 6: Cobu Boys 
Kleedkamer 7: VOP 
Kleedkamer 8: Hoogland 
 
Kleedkamer 9: Hooglanderveen 
Kleedkamer 10: ASC Nieuwland 
  

Winnaar vorige editie 

Kleedkamerindeling 



 

 

 

 De wedstrijden worden gespeeld op sportpark Emiclaer, Hoolesteeg 6 te Amersfoort 

 Er wordt gespeeld volgens de regels van de K.N.V.B. 

 Voor deelname gelden de leeftijdsgrenzen van het seizoen 2016/2017. 

 Speelduur per wedstrijd is 20 minuten zonder rust. 

 De laatste finalewedstrijden om de 1e  t/m 4e plaats zijn 20 minuten. 

 Er wordt gespeeld onder leiding van clubscheidsrechters van V.V.Z.A. 

 Bij eventuele geschillen heeft alleen de aanvoerder het recht van protesteren bij de 
wedstrijdleiding. 

 De scheidsrechter kan tijdstraffen (5 minuten) uitdelen. Als een speler voor de 2e keer 
een tijdstraf krijgt, mag hij niet meer meespelen en/of vervangen worden in de 
wedstrijd. Ook mag hij de volgende wedstrijd niet meespelen. 

 Wanneer meerdere teams gelijk eindigen beslist: 1) doelsaldo, 2) onderling resultaat, 
3) meeste doelpunten Indien dan nog gelijk, worden er 5 strafschoppen genomen. 
Indien daarna nog een gelijke stand, dan om en om tot er een winnaar is.  

 Het team is verplicht uniform gekleed te gaan en heeft zelf een set reserveshirts of 
hesjes ter beschikking. 

 Het eerstgenoemde team speelt thuis en trapt af 

 Deelnemende verenigingen dienen 30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd 
aanwezig te zijn en zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

 Ieder team dient steeds 5 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig te zijn 
bij het speelveld. 

 Teams die te laat aanwezig zijn, hebben de wedstrijd met 
0-3 verloren. 

 Als een club het toernooi voortijdig verlaat, worden alle uitslagen uit de totaalstand 
verwijderd. 

 Tijdens het toernooi is het voor spelers, trainers en leiders niet toegestaan om 
alcoholische dranken te nuttigen. 

 De organisatie stelt geen ballen beschikbaar voor de warming-up. 

 Van de spelende teams zorgt elke vereniging voor een assistent-scheidsrechter. 

 De organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal of schade aan 
kleding of andere zaken. Ook niet voor blessures. 

 De organisatie kan bezoekende verenigingen aansprakelijk stellen voor eventuele 
schade door hen veroorzaakt aan gebouwen e/o andere eigendommen van de 
vereniging. 

 De organisatie heeft het recht om bij zeer slechte weersomstandigheden of slechte 
velden het toernooi te beëindigen. 

 De toernooidag wordt afgesloten met een prijsuitreiking en een BBQ 

 Door deel te nemen accepteren de verenigingen dit reglement. In alle gevallen waarin 
dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie 

  

reglement 



 

 

Poule A: 

- AFC Quick 

- Cobu Boys 

- K.V.V.A. 

- VOP 

- V.V.Z.A. 

Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag 

1 12:00 - 12:20  1 V.V.Z.A. JO17 VOP JO17   -   

2 12:25 - 12:45 1 AFC Quick JO17 K.V.V.A. JO17   -   

3 12:50 - 13:10 1 Cobu Boys JO17 VOP JO17   -   

4 13:15 - 13:35 1 V.V.Z.A. JO17 K.V.V.A. JO17   -   

5 13:40 - 14:00 1 Cobu Boys JO17 AFC Quick JO17   -   

6 14:05 - 14:25 1 VOP JO17 K.V.V.A. JO17   -   

7 14:30 - 14:50 1 V.V.Z.A. JO17 Cobu Boys JO17   -   

8 14:55 - 15:15 1 VOP JO17 AFC Quick JO17   -   

9 15:20 - 15:40 1 K.V.V.A. JO17 Cobu Boys JO17   -   

10 15:45 - 16:05 1 V.V.Z.A. JO17 AFC Quick JO17   -   
 

  AFC Quick Cobu Boys K.V.V.A. VOP V.V.Z.A. Punten Doelsaldo 

AFC Quick               

Cobu Boys               

K.V.V.A.               

VOP               

V.V.Z.A.               

Poule indeling 



Poule B: 

- Amsvorde 

- C.J.V.V. 

- Hoogland 

- Hooglanderveen 

- Nieuwland 

Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag 

1 12:00 - 12:20 4 Amsvorde JO17 Nieuwland JO17   -   

2 12:25 - 12:45 4 Hoogland JO17 C.J.V.V. JO17   -   

3 12:50 - 13:10 4 Hooglanderveen JO17 Nieuwland JO17   -   

4 13:15 - 13:35 4 C.J.V.V. JO17 Amsvorde JO17   -   

5 13:40 - 14:00 4 Hooglanderveen JO17 Hoogland JO17   -   

6 14:05 - 14:25 4 Nieuwland JO17 C.J.V.V. JO17   -   

7 14:30 - 14:50 4 Amsvorde JO17 Hooglanderveen JO17   -   

8 14:55 - 15:15 4 Nieuwland JO17 Hoogland JO17   -   

9 15:20 - 15:40 4 C.J.V.V. JO17 Hooglanderveen JO17   -   

10 15:45 - 16:05 4 Hoogland JO17 Amsvorde JO17   -   
 

  

  Amsvorde C.J.V.V. Hoogland Hooglanderveen Nieuwland Punten Doelsaldo 

Amsvorde               

C.J.V.V.               

Hoogland               

Hooglanderveen               

Nieuwland               



 

Halve finale 

Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag 

11 16:15 – 16:35 1 NR1 POULE A  NR2 POULE B   -   

11 16:15 – 16:35 4 NR2 POULE B NR1 POULE A   -   
 

 

Finale 

Nr Tijd Veld Thuis Gasten Uitslag 

12 16:50 – 17:10 1 Winnaar 1A – 2B Winnaar 2A – Winnaar 1B   -   

12 16:50 – 17:10 4 Verliezer 1A – 2B Verliezer 2A – Verliezer 1B   -   
 

 

PRIJSUITREIKING 17:15 UUR op VELD 1 

  



WEDSTRIJDLEIDING 
Deze is te vinden in de kantine. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen en/of opmerkingen 
met betrekking tot het kampioenschap. Betreffende het “voetbalgebeuren” heeft alleen de 
trainer de bevoegdheid geschillen te bespreken met de wedstrijdleiding. 
 
KLEEDKAMERS 
Bij aankomst dient u zich te melden bij de wedstrijdleiding, waar u te horen krijgt in welke 
kleedkamer u zich om kunt kleden. Wij vragen een borg voor de sleutel van de kleedkamer 
(ID kaart, rijbewijs, sleutels). De organisatie stelt zich in geen geval aansprakelijk voor het 
zoekraken en/of beschadigen van persoonlijke eigendommen. 
 
AFVAL 
Laat geen rommel in de kleedkamer of op de velden slingeren, er staan voldoende 
afvalbakken en kliko’s; laten we het met zijn allen netjes houden. 
 
PARKEREN 
Rondom de accommodatie is er genoeg parkeergelegenheid. Plaats fietsen en brommers in 
de daarvoor bestemde rekken. Er mogen geen fietsen, brommers of scooters worden 
geparkeerd op het terrein van V.V.Z.A. 
 
KANTINE 
Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden. Onze kantine, 
bestuurskamer en wedstrijdsecretariaat zijn rookvrij. Het is niet toegestaan glaswerk mee 
naar buiten te nemen. 
Na afloop van de wedstrijden kan er in de kantine drinken worden gehaald 
 
TOT SLOT 
Laten we als volwassenen de jongens het goede voorbeeld geven, ze positief aanmoedigen 
en ondersteunen en elkaar met respect behandelen. 
  

Mededelingen voor (bege)- leiders en spelers 
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