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Zoek ons dan op www.facebook.com/PietSnijdersToernooi
voor alle hoogtepunten van de wedstrijden en de derde helft!

Welkom
Welkom op alweer het negende Piet Snijders Toernooi. De meeste teams komen
elk jaar weer terug en houden Hemelvaartsdag al ver van te voren vrij voor een
leuke dag vol voetbal, lekker weer, barbecueën en een welverdiend biertje.
Voor veel van jullie begint de naam van het toernooi een begrip te worden.
Weinig van jullie zullen weten waar de naam van ons toernooi vandaan komt.
We nemen jullie even terug mee in de tijd. Ons voetbalelftal is ontstaan toen
een aantal van ons meer dan 15 jaar geleden met elkaar in de jeugd speelden
en overstapten naar de senioren. Piet, de vader van Peter was van een aantal
jongens de trainer in verschillende jeugdelftallen. Hij had veel verstand van
voetbal en een prachtige voetbalmentaliteit die je tegenwoordig niet veel meer
ziet.
Vanuit de A-jeugd werd ‘VVZA Zaterdag 2’ opgericht. Piet was toen al een tijdje
gestopt als trainer, maar was meteen trouw supporter van dit nieuwe elftal.
Ons elftal veranderde door de jaren heen. We werden VVZA zaterdag 3,
teamleden gingen en er kwamen nieuwe jongens bij. Piet niet, hij bleef
vaste supporter langs de lijn. Weer of geen weer en altijd met een gezonde
dosis kritiek na de wedstrijd. Hadden we 5-0 gewonnen? Juist dan waren er
verbeterpunten. Tot september 2009. Piet overleed onverwachts op 60-jarige
leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct.
Wij missen hem nog wekelijks langs de lijn, de trouwste supporter die we ooit
hebben gehad. Door zijn naam aan ons toernooi te
verbinden, zullen we hem nooit vergeten.
Mede namens de familie van Piet
wensen we jullie een leuke
dag tijdens het Piet Snijders
Toernooi 2018!
Sportieve groet,
VVZA zaterdag 3
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Toernooireglement
1. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB;
2. De wedstrijden staan onder leiding van onze clubscheidsrechters, houd ze in ere;
3. Bij een gelijk tenuekleur, of op aangeven van de scheidsrechter, dient het
eerstgenoemde team zorg te dragen voor reserveshirts of hesjes;
4. De speeltijd bedraagt 1 x 20 minuten en wordt door de scheidsrechter bijgehouden
of centraal aangegeven;
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 strafschoppen 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. Bij 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

Belangrijke mededelingen
1. 30 min voor aanvang van de 1e wedstrijd melden bij het wedstrijd secretariaat;
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.
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Veldindeling

2

3

Wedstrijdtafel

Kantine

1
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Ingang
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Indeling poule 1 Heren
14 MEI 2015

Team 1: VVZA Za3
Team 2: Oldstars 1

Team 3: Amsvorde 5					
Team 4: SVI 5

Oldstars

Team 5: Uno 2							

Tijd

Veld

Thuis

Gasten

12:30-12:50

2

VVZA Za3

Oldstars 1

12:55-13:15

2

Uno 2

Amsvorde 5

13:20-13:40

2

VVZA Za3

SVI 5

13:45-14:05

2

Oldstars 1

Uno 2

14:10-14:30

2

Amsvorde 5

SVI 5

14:35-14:55

2

Uno 2

VVZA Za3

15:00-15:20

2

SVI 5

Oldstars 1

15:25-15:45

2

Amsvorde 5

VVZA Za3

15:50-16:10

2

SVI 5

Uno 2

16:15-16:35

2

Oldstars 1

Amsvorde 5

Poulescore

Wedstrijdduur 20 min

Wedstrijdschema

Bij winst: 3 | Bij gelijkspel: 1 | Bij verlies: 0

V.V.Z.A

Oldstars

Za3

1

Amsvorde
5

SVI 5

Uno 2

Totaal

NR.

V.V.Z.A Za3
Oldstars 1
Amsvorde 5
SVI 5
Uno 2

Finale 16:45-17:05 | Veld 1
Thuis

Winnaar poule 1
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Indeling poule 2 Heren
14 MEI 2015

Team 1: VVZA Za4
Team 2: SVI 4
Team 3: CJVV 7
Team 4: Overbos 6
Team 5: Valleivogels 9

Tijd

Veld

Thuis

Gasten

12:30-12:50

3

CJVV 7

V.V.Z.A. Za4

12:55-13:15

3

SVI 4

Valleivogels 9

13:20-13:40

3

Overbos 6

V.V.Z.A. Za4

13:45-14:05

3

Valleivogels 9

CJVV 7

14:10-14:30

3

Overbos 6

SVI 4

14:35-14:55

3

V.V.Z.A. Za4

Valleivogels 9

15:00-15:20

3

CJVV 7

Overbos 6

15:25-15:45

3

V.V.Z.A. Za4

SVI 4

15:50-16:10

3

Valleivogels 9

Overbos 6

16:15-16:35

3

SVI 4

CJVV 7

Poulescore

Wedstrijdduur 20 min

Wedstrijdschema

Bij winst: 3 | Bij gelijkspel: 1 | Bij verlies: 0

V.V.Z.A.
Za4

Valleivogels 9

Overbos
6

SVI 4

CJVV 7

Totaal

NR.

V.V.Z.A. Za4
Valleivogels 9
Overbos 6
SVI 4
CJVV 7

Prijsuitreiking om 17:10 op veld 1
Gasten

Winnaar poule 2
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Als reclamebureau geloven wij dat ieder mens en iedere organisatie schoonheid bezit.
Jouw schoonheid brengen we naar buiten met inspirerende woorden en beelden.
Laat de wereld zien wie je bent en wat je doet.
Een persoonlijke relatie met onze klanten is voor ons belangrijk.
Alleen samen ontdek je echte schoonheid en ontstaan er de mooiste dingen.
www.buitengewoonconcept.nl

Penaltybokaal
Tijdens het toernooi zullen we een penaltybokaal organiseren. Elk team stelt
een team van 11 penalty nemers op. Deze nemen dan om en om een
penalty op de keeper van de tegenpartij. Per gescoorde penalty krijg je 1 punt.
Het team wat de meeste punten heeft na afloop van het toernooi wint één
meter bier. Als elk team zijn penaltys heeft genomen en er een gelijke stand
is ontstaan op de 1e plaats nemen de teams die daar staan een
penaltyshootout tegen elkaar. Dat wil zeggen 5 penaltys en daarna om-en-om
tot er een winnaar is.

Heren
Tijd

Veld

Poule 1

Poule 2

Uitslag

12.55

3

Oldstars 1

CJVV 7

-

13.45

3

V.V.Z.A. Za4

V.V.Z.A. Za3

-

14.35

3

Amsvorde 5

UNO 2

-

15.00

3

SVI 5

Valleivogels 9

-

16.15

3

SVI 4

Overbos 6

-
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otande recht door
oorbij haakse bocht naar links rechts af
oofdrijbaan naar links blijven volgen
inde van de weg rechts de parkeerplaats op draaien

Routebeschrijving
Routebeschrijving

Sportpark Emiclaer
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
- 10 -

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
10
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Opstelling

v/d Meer
brood- en banketbakkerij

UTRECHTSEWEG 70 A

TEL (033) 461 64 96
www.tvdmeer.nl

AMERSFOORT

j
WWW.BAKKERIJVDMEER.NL

