
 

Toernooiboek 
 

Seizoen 

2016-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geachte voetbalvrienden,  
 
Wij danken u hartelijk voor uw inschrijving bij een of meerdere van de 
jeugdtoernooien bij vvSparta'30. In dit boekje vind u een overzicht van alle 
jeugdtoernooien die gehouden worden op de Jan Claesenhof in het seizoen 2016-
2017.  
 
We proberen ook dit jaar tijdens onze toernooien de voetballende jeugd alle kans te 
bieden om sportieve prestaties neer te zetten. Dit doen we door o.a: 
 

- Korte speeltijd tegen veel teams in meer wedstrijden.  
- Spelen tegen teams van gelijkwaardig niveau. 
- De beste velden ter beschikking te hebben. 
- Het thema Let’s Play Fair centraal te stellen. 

 
U vindt in dit boekje alle informatie die u nodig hebt voorafgaand aan het toernooi 
waar uw team aan deelneemt.  Zoals o.a. aanvangstijden, een routebeschrijving, 
deelnemende ploegen, tenuekleuren, speelduur en spelregels. Leest u s.v.p. alles 
nauwkeurig door zodat u (en ook wij) niet voor verrassingen komen te staan.  
 
Het exacte speelschema krijgt u van ons uitgereikt op de toernooidag zelf wanneer u 
zich (uiterlijk een half uur voor de aangegeven aanvangstijd) meldt bij de stand van 
onze toernooicommissie in de kantine aan de Jan Claessenhof.  
 
Mocht er voor u iets niet duidelijk zijn voorafgaand of tijdens het toernooi, neem dan 
gerust contact op met iemand van de toernooicommissie, wij willen u graag van 
dienst zijn.  
 
Wij zien uit naar uw komst en hopen op sportieve toernooidagen waarbij onze 
jeugdige voetballers optimaal kunnen genieten van hun favoriete sport.  
 
Namens de toernooicommissie, 
 
Johnny van Meurs 
Ivo Wouters 
Marion van Oudheusden 
Herbert van Ooijen 
Alexander Vos 
 
Voor calamiteiten of extra informatie: 
Johnny van Meurs: 06-20475327 
Ivo Wouters 06-41253196  
Marion van Oudheusden 06-20655905 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Routebeschrijving: 

 Adresgegevens: 
v.v. Sparta'30 
Neer-Andelse weg 6B 
4281 KL ANDEL 

 Telefoonnummer: 
0183-442043      

 Vanuit richting: 
o Gorinchem/ Breda: 

 Over A27 tot afslag 27 (Nieuwendijk).  
 Volg N322 richting Zaltbommel. 
 Na +-4 km. rechts (N267). 
 Bij de eerste rotonde links (Neer-Andelseweg). 
 De tweede straat rechts. 
 Je bent gearriveerd. 

o Zaltbommel: 
 Volg de Van Heemstra weg (N322). 
 Na de Wilhelminasluis, eerste rotonde links (Parallelweg). 
 Aan het eind van de weg links (Neer-Andelseweg). 
 De tweede straat rechts. 
 Je bent gearriveerd. 

o Heusden/'s-Hertogenbosch: 
 Volg de N267 richting Wijk en Aalburg/Gorinchem. 
 Volg bewegwijzering naar Andel (N267/Neer-Andelseweg). 
 Bij binnenrijden bebouwde kom Andel eerste weg rechts. 
 Je bent gearriveerd. 

 

 



Onze jeugdtoernooien worden mede 
mogelijk gemaakt door onderstaande 
sponsoren. Hartelijk dank hiervoor! 

 

 
 
 



Toernooireglement 
 
1. Alle KNVB-regels zijn geldig tijdens de toernooien. 

2. Aan de toernooien mogen uitsluitend spelers deelnemen die volgens de richtlijnen van de 
KNVB gerechtigd zijn om in de respectievelijke junioren- of pupillenafdelingen uit te komen. 

3. De teams dienen zich een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de 
toernooileiding. Vervolgens dienen de teams voor aanvang van elke wedstrijd op tijd naast het 
speelveld gereed te staan. Dit zodat het tijdschema gehandhaafd kan blijven.  

4. De toernooileiding bevindt zich in de bestuurskamer. De bestuurskamer bevindt zich naast de 
kantine. U kunt de buitendeur tussen kantine en kleedkamer gebruiken. 

5. Ieder team dient reserveshirts mee te nemen.  

6. Bij hetzelfde aantal punten in de poule telt het doelsaldo. 

7. Indien een speler/ster door de scheidsrechter van het veld wordt gezonden, kan het zijn dat de 
speler de rest van het toernooi niet meer mee mag doen. Hierover heeft de scheidsrechter 
overleg met de toernooileiding. 

8. De beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Bij eventuele misverstanden beslist de 
toernooileiding.  

9. De scheidsrechters zorgen voor wedstrijdballen. Inspeelballen worden niet door Sparta ‘30 
verstrekt.  

10. Helaas zijn wij soms genoodzaakt meerdere teams in een kleedkamer onder te brengen. 
Deuren worden daarom niet afgesloten. Laat waardevolle spullen dus niet achter in de 
kleedkamer. U kunt deze spullen in een gesloten doos of zak kwijt in een kluisje in de 
bestuurskamer of achter de bar.  

11. Kleedkamers dienen schoon achter gelaten te worden. De toernooileiding controleert hierop. 
We gaan ervanuit dat u zuinig omgaat met de aanwezige spullen in de kleedkamers. 

12. Sparta 30 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of diefstal van geld en 
goederen. 

13. Bij de JO-11 en JO-9 toernooien mogen maximaal zeven spelers per team op het veld staan 
(inclusief keeper).  

14. Speeltijd per wedstrijd:            

 JO-19, MO-17    20 minuten 

  JO-15, JO-13   18 minuten 

 JO-11    15 minuten 

 JO-9, JO-7   12 minuten 

15. Bij wedstrijden mogen alleen de direct betrokkenen van een wedstrijd zich op het veld begeven. 
Alle andere aanwezigen dienen zich achter de omheining te begeven. Er mag in geen geval 
eten en/of drinken meegenomen worden op de velden (bidons daargelaten). Ook roken en 
alcohol is verboden op en rond de velden. Alcohol wordt na 12.00 uur geschonken, en wordt 
alleen genuttigd in de kantine. Roken is alleen toegestaan naast de hoofdingang en op het 
terras. 

16. Waar dit reglement niet in voorziet, beslist de toernooileiding.  



LET’s Play FAIR 
 
Bij de jeugd van Sparta ‘30 staat voetbalplezier altijd op nummer 1. Goede prestaties 
komen dan vanzelf. Dit voetbalplezier ziet u terug in ons spel, en ook langs de lijn, in 
de kantine en in kleedkamers. Als voetballiefhebber houden we ons aan de regels 
binnen en buiten het veld!  
Het toernooi staat ook dit jaar in het teken van de slogan ‘Let’s Play FAIR’. 
Daarmee willen we uitdragen dat iedereen elkaar met respect behandelt.  
Heeft u met uw team laten zien dat u zich het meest FAIR heeft gedragen? Dan 
ontvangt u onderstaande oorkonde! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

Wat heeft u gedaan? 

Sporters 
    * Blijf sportief, ook als je tegenstander dat niet is  
    * Houd je aan de regels van voetbal en het toernooi 
    * Accepteer beslissingen van scheidsrechter en anderen 
    * Blijf beleefd en vriendelijk en geef fouten toe 
    * Probeer te winnen, maar doe dat op een eerlijke manier 
    * Zowel winnen als verliezen hoort bij sport 
    * Respecteer het werk van de clubmedewerkers 
 

Trainers en begeleiders 
    * Benader kinderen positief en laat ze in hun waarde 
    * Zorg ervoor dat iedere sporter tot z’n recht komt 
    * Ontwikkel respect voor alle betrokkenen 
    * Leer sporters zich te houden aan de regels binnen en buiten het veld 
    * Wees redelijk in uw eisen en geef zelf het goede voorbeeld 
    * Geef complimenten wanneer dit verdiend is 
    * Kinderen sporten voor hun eigen plezier en willen iets leren 
    * Voldoe aan de veiligheidseisen 
 
Deze prijs wordt opgedragen aan Martin van Tongerlo. Meer over hem vindt u in het 
onderstaande artikel: 
http://www.ad.nl/ad/nl/32605/Dordrecht/article/detail/3780121/2014/11/01/Vooral-
een-statement-Gedraag-je-op-het-veld.dhtml  

http://www.ad.nl/ad/nl/32605/Dordrecht/article/detail/3780121/2014/11/01/Vooral-een-statement-Gedraag-je-op-het-veld.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/32605/Dordrecht/article/detail/3780121/2014/11/01/Vooral-een-statement-Gedraag-je-op-het-veld.dhtml


 

Zaterdag 13 mei JO9-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   9.00 uur  Prijsuitreiking  +/- 11.15 uur 

 

Deelnemende teams     

 

Sparta '30 JO9-1 
 Haaften JO9-1  

SC 't Zand JO9-5  

DVSU JO9-2   

Sleeuwijk JO9-2  

SC Elshout JO9-1  

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  

Het toernooi wordt gespeeld op 3 veldjes. Alle wedstrijden hebben een speelduur van 12 

minuten zonder wisselen van speelhelft.  

 

Zaterdag 13 mei  JO9-2 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   9.15 uur  Prijsuitreiking  +/- 11.30 uur 

 

Deelnemende teams   

   

Sparta '30 JO9-2 

Woudrichem JO9-2 

Schelluinen JO9-2 

Haaften JO9-2 

Alblasserdam JO9-4 

DVSU JO9-3  

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  

Het toernooi wordt gespeeld op 3 veldjes. De wedstrijden hebben een speelduur van 12 

minuten zonder wisselen van speelhelft. 

 

 



Zaterdag 13 mei  JO15-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   13.00 uur Prijsuitreiking  +/- 16.15 uur 

 

Deelnemende teams    

 

Sparta '30 JO15-1 

Woudrichem JO15-1 

Haaften JO15-1 

Ameide JO15-1 

HSSC JO15-1 

DVSU JO15-1  

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  

Het toernooi wordt gespeeld op 3 velden. Alle wedstrijden hebben een speelduur van 18 

minuten zonder wisselen van speelhelft.  

 

Zaterdag 13 mei  JO 15-2 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   13.21 uur Prijsuitreiking  +/- 16.30 uur 

 

Deelnemende teams    

 

Sparta '30 JO15-2 

Boeimeer JO15-5 

Kozakken Boys JO15-3 

Hardinxveld JO15-5 

Woudrichem JO15-2  

Beek Vooruit JO15-6 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  

Het toernooi wordt gespeeld op 3 velden. Alle wedstrijden hebben een speelduur van 18 

minuten zonder wisselen van speelhelft. 

 
 



Zaterdag 20 mei  JO7-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   9.00  uur Prijsuitreiking  +/- 11.30 uur 

 

Deelnemende teams 

Sparta '30 JO7-1 

Sparta '30 JO7-2 

Stedoco JO7-1  

DVSU JO7-1  

RKVV Wilhelmina JO7-4 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  

Het toernooi wordt gespeeld op 1 veldje. De wedstrijden hebben een speelduur van 12 

minuten zonder wisselen van speelhelft.  

 

Zaterdag 20 mei JO19-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   13.00 uur Prijsuitreiking  +/- 16.30 uur 

 

Deelnemende teams 

 

Sparta '30 JO19-1 

Hardinxveld JO19-2 

HSSC'61 JO19-1 

VV Oni JO19-1 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  

Het toernooi wordt gespeeld op 2 velden. De wedstrijden hebben een speelduur van 20 

minuten zonder wisselen van speelhelft. Na de poulewedstrijd nog een finalewedstrijd 

nummer 1 tegen nummer 2, nummer 3 tegen nummer 4. 

 

Zaterdag 20 mei  MO17-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   13.23 uur Prijsuitreiking  +/- 16.30 uur 

 

Deelnemende teams     

Sparta '30 MO17-1 

Woudrichem MO17-1 

SC Everstein MO17-1 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden: 
Het toernooi wordt gespeeld op 1 veld. Alle wedstrijden hebben een speelduur van 20 minuten 

zonder wisselen van speelhelft. De MO17 speelt een volledig competitie (2x tegen elkaar) 
 

 

 



Zaterdag 27 mei  JO11-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   9.00 uur Prijsuitreiking  +/- 12.00 uur 

 

Deelnemende teams     

Sparta '30 J011-1 

HSSC J011-1 

TVC JO11-4 

Achilles Veen JO11-1 

Stedoco JO11-2 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:. Het toernooi wordt gespeeld op 2 veldjes. 

Alle wedstrijden hebben een speelduur van 15 minuten zonder wisselen van speelhelft 
 

 

Zaterdag 27 mei  JO11-2 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   9.18 uur  Prijsuitreiking  +/-11.30 uur 

 

Deelnemende teams  

Sparta '30 JO11-2 

Boeimeer JO11-7 

TVC JO10-1 

Emplina JO11-8 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden: Het toernooi wordt gespeeld op 2 veldjes. Alle 

wedstrijden hebben een speelduur van 15 minuten zonder wisselen van speelhelft. Na de 

poulewedstrijd nog een finalewedstrijd nummer 1 tegen nummer 2, nummer 3 tegen nummer 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 27 mei JO13-1 toernooi 
 

Aanvang eerste wedstrijdronde   13.00 uur Prijsuitreiking  +/- 16.15 uur 

 

Deelnemende teams     

Sparta '30 JO13-1 

Boeimeer JO13-4 

HSSC JO13-3 

Woudrichem JO13-2 

Neo'25 JO13-1 

TVC JO13-3 

Achilles Veen JO13-2 

Unitas '30 JO13-4 
 

 

Wedstrijdrondes en Speelduur wedstrijden:  
Het toernooi wordt gespeeld op 2 velden. Er zijn 2 poules van 4 teams. Na de pouleronde 

volgt voor ieder team nog een finale wedstrijd (nr 4 A tegen nr 4 B etc.) De wedstrijden 

hebben een speelduur van 18 minuten zonder wisselen van speelhelft.  

 

 


