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Beste Sportvrienden,

Het voetbalseizoen zit er voor de meesten al weer op en ik hoop dat 

iedereen met tevredenheid kan terug kijken op een geslaagd seizoen.

Inmiddels zijn de toernooien al weer begonnen en is het altijd heerlijk 

om het seizoen af te sluiten met een of meerdere toernooien. 

Het bedrijven van sport is niet alleen goed voor je gezondheid, maar 

moet ook veel plezier geven. Toernooien zijn met name bedoeld om als 

afsluiting, voor de lange voetbalvakantie, nog veel plezier met elkaar te 

beleven. Wie weet speel je volgend jaar met andere spelers in een ander 

team. Nu kun je nog samen, met je huidige teamgenoten, het 

voetbalseizoen op een prettige manier afsluiten.

Uiteraard hoop ik jullie volgend seizoen weer te mogen begroeten bij één 

van de toernooien van onze club VVZA.

Ik wil langs deze weg mijn complimenten en dankwoord uitspreken aan 

de leden van de Toernooicommissie en de overige vrijwilligers. Zij doen 

elk jaar weer hun uiterste best het jullie naar het zin te maken.

Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, maar dat zal nooit met opzet 

gebeuren. Zij doen het voor jullie en willen het uiteraard zo goed 

mogelijk doen. Geef ze eens een compliment als het in jouw beleving 

goed is gegaan. 

Maak er met z´n allen een mooi toernooi van. Denk aan het plezier en de 

sportiviteit!!! 

Namen het bestuur,

Piet Beltman

Voorzitter VVZA
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Toernooi reglement

Belangrijke mededelingen

1. 30 min voor aanvang van de 1e wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat;

2. De kleedkamers zijn vrij toegankelijk u kunt zelf een kleedkamer uitkiezen;

3. Laat geen waardevolle kleding of spullen achter in de kleedkamers;

4. VVZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal;

5. Evt. schade, al dan niet moedwillig aangebracht aan de eigendommen van VVZA, 

      zal worden verhaald op de desbetreffende vereniging.

1. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB; 
 

2. De wedstrijden staan onder leiding van onze clubscheidsrechters, houdt ze  
     in ere; 
 

3. Bij een gelijke tenuekleur, of op aangeven van de scheidsrechter, dient het 
      eerstgenoemde team zorg te dragen voor reserveshirts of hesjes; 
 

4. De speeltijd wordt centraal of door de scheidsrechter bijgehouden 
 

5. De teams dienen 5 min voor aanvang van hun wedstrijden aanwezig te zijn  

     bij het veld; 
 

6. Eerstgenoemde ploeg verdedigt het doel het dichtst bij de kantine en heeft  

    de aftrap; 
         7. Een gewonnen wedstrijd is 3 punten, bij gelijk spel 1 punt  

             en bij verlies 0 punten; 
 

         8. Bij een gelijke stand geldt in volgorde; 

  - het doelsaldo; 
  - het hoogste aantal gescoorde doelpunten; 
  - het onderlinge resultaat; 

  - indien dit gelijk is dan moeten strafschoppen de beslissing  
     brengen 

  - 5 per team 
  - vervolgens om-en-om tot er een winnaar is; 
 

        9. Wanneer nodig wordt er gewerkt met tijdstraffen van  
             2 of 5 min; 
 

      10. Twee gele kaarten in 1 wedstrijd of een rode kaart  
             betekent automatisch uitsluiting voor de rest van het  

              toernooi; 
 

       11. In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet  

        voorziet beslist de toernooileiding 
 

       12. Deelname aan het toernooi betekent acceptatie  

        van de toernooiregels;  
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Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

TIJD

10:00

10:25 -

10:50 -

11:15 -

11:40 -

12:05 -

C.J.V.V. 

JO13-1

Jonathan 

JO12-2

DOEL 

SALDO

Jonathan JO12-2

Poule-indeling

Poule 1

V.V.Z.A. JO13 -1

V.V.Z.A. JO13 -2 

C.J.V.V. JO13 -1

Wedstrijdschema

THUIS UIT VELD UITSLAG

Jonathan JO12-2 C.J.V.V. JO13-1 1 -

V.V.Z.A. JO13-2 V.V.Z.A. JO13-1 1 -

V.V.Z.A. JO13-2 Jonathan JO12-2 1 -

V.V.Z.A. JO13-1 C.J.V.V. JO13-1 1 -

Wedstrijd duur 20 minuten

Jonathan JO12-2 V.V.Z.A. JO13-1 1 -

C.J.V.V. JO13-1 V.V.Z.A. JO13-2 1 -

Poule score

V.V.Z.A. 

JO13-1

V.V.Z.A. 

JO13-2
Punten

C.J.V.V. JO13-1

Jonathan JO12-2

Prijsuitreiking om 12:30 uur op veld 1

V.V.Z.A. JO13-1

V.V.Z.A. JO13-2
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Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

TIJD

9:00 -

9:20 -

9:40 -

10:00 -

10:20 -

10:40 -

11:00 -

11:20 -

11:40 -

12:00 -

Wedstrijd duur min

Coby 

Boys 

JO13-3

V.V.Z.A. 

JO13-3

DOEL 

SALDO

Poule-indeling

Poule 2

Wedstrijdschema

THUIS UIT VELD UITSLAG

V.V.Z.A. JO13-3

V.V.Z.A. JO13-4

V.V.Z.A. JO13-5

V.V.Z.A JO13-6

Cobu Boys JO13-3

V.V.Z.A. JO13-3 Cobu Boys JO13-3 4 -

V.V.Z.A. JO13-4 V.V.Z.A. JO13-6 4 -

V.V.Z.A. JO13-5 Cobu Boys JO13-3 4 -

V.V.Z.A. JO13-6 V.V.Z.A. JO13-3 4 -

V.V.Z.A. JO13-5 V.V.Z.A. JO13-4 4 -

Cobu Boys JO13-3 V.V.Z.A. JO13-6 4 -

V.V.Z.A. JO13-3 V.V.Z.A. JO13-5 4 -

Cobu Boys JO13-3 V.V.Z.A. JO13-4 4 -

V.V.Z.A. JO13-6 V.V.Z.A. JO13-5 4 -

V.V.Z.A. JO13-4 V.V.Z.A. JO13-3 4 -

15

Poule score

V.V.Z.

A. 

JO13-4

V.V.Z.A. 

JO13-5

V.V.Z.A. 

JO13-6

Punt

en

V.V.Z.A. JO13-3

Cobu Boys JO13-3

V.V.Z.A. JO13-5

V.V.Z.A. JO13-4

Prijsuitreiking om 12:30 uur op veld 1

V.V.Z.A. JO13-6
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Route beschrijving

Sportpark Emiclear
Hoolesteeg 6

3822 NC Amersfoort

Vanuit richting Amsterdam
 - Afslag Amersfoort Noord (13) (A1)

 - Stoplichten links af

 - 3e stoplichten rechts af (voor de tunnel)

 - 3e stoplichten rechts af (voorbij station amersfoort schothorst)

 - Einde van de weg rechts af

 - Eerste rechts af

 - Hoofdrijbaan naar links blijven volgen

 - Einde van de weg rechts de parkeerplaats op draaien

Vanuit richting Utrecht
 - Afslag Amersfoort (8) (A28)

 - Bij stoplichten links af

 - Bij 3e stoplichten rechts af (over het kanaal)

 - Voorbij de tunnel eerste stoplichten rechts

 - Rotande recht door

 - Voorbij haakse bocht naar links rechts af

 - Hoofdrijbaan naar links blijven volgen

 - Einde van de weg rechts de parkeerplaats op draaien
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