TOERNOOIGIDS

Voorwoord van de toernooicommissie
Welkom op het Klaverblad Jeugdtoernooi van SV Bedum 2019. Dit toernooi wordt deze keer voor de
zesde keer op rij gehouden; een ware traditie aan het eind van het voetbalseizoen dus.
In totaal begroeten we 144 teams en ruim 1800 spelers dit weekend.
Enkele maanden geleden startten de voorbereidingen al voor dit toernooi. Er moet in de voorbereiding
immers heel veel gebeuren. Er moet een draaiboek worden opgesteld, andere voetbalclubs uitgenodigd,
scheidsrechters gecharterd, vrijwilligers gevraagd, omwonenden geïnformeerd, verkeersregelaars
ingezet, geluid geregeld, een podium bedacht, contact met sponsoren gezocht en ga zo maar door.
Wij als toernooicommissie willen iedereen die op welke manier heeft meegewerkt aan het welslagen van
dit toernooi alvast heel hartelijk danken. Alleen samen kunnen we een toernooi van dit formaat
organiseren.
Een woord van dank is hier tot slot op zijn plaats richting alle sponsoren die het mogelijk maken om het
toernooi in deze omvang te organiseren. In het bijzonder willen we onze hoofdsponsor Klaverblad
Verzekeringen bedanken voor de fijne samenwerking en het ter beschikking stellen van allerlei
giveaways en promotiemateriaal.
We hopen op een sportief en gezellig weekend. Allemaal heel veel succes maar bedenk: meedoen is
belangrijker dan winnen!
Toernooicommissie SV Bedum,
Vincent Geerling
Hans Schotanus
Tonnie Bonder
Koos van den Berg
Geranda van der Ark
Ginet Walraven
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Belangrijk om te weten voorafgaand aan het toernooi:
Vooraf melden bij secretariaat
Ieder deelnemend team dient zich voor aanvang van het toernooi te melden bij het wedstrijdsecretariaat
in de bestuurskamer. U ontvangt dan het meest actuele wedstrijdschema en een goodiebag van onze
sponsor Klaverblad.
Zorg svp dat u met het team op tijd aanwezig bent. Minimaal een half uur voor aanvang van de eerste
toernooiwedstrijd van het team.
Verkeerssituatie rond ons sportpark
Op zaterdag zullen een aantal toegangswegen naar ons sportpark als eenrichtingsweg worden
ingericht. Er zullen verkeersregelaars aanwezig zijn om de toe- en afstroom van auto’s te begeleiden.
Vooral het tijdstip tussen het ochtend- en het middagprogramma en tussen het middag- en
avondprogramma zal erg druk zijn wat betreft bezoekende en vertrekkende auto’s. Wij vragen u om zich
aan de gewijzigde verkeerssituatie te houden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.
Op de plattegrond in dit boekje is te zien waar men kan parkeren.

Aandachtspunten voor een sportief en ordelijk verloop van het toernooi:
Scheidsrechters & spelbegeleiders
De wedstrijden van de o11 t/m o17 staan onder leiding van scheidsrechters van SV Bedum.
Bij de wedstrijden van de jo7, jo8, jo9 en jo10 vragen we de leiders van de deelnemende teams om als
spelbegeleider op te treden. Het team dat als eerste genoemd staat dient een spelbegeleider te leveren.
Na afloop van de wedstrijd moet de spelbegeleider de uitslag doorgeven bij de wedstrijdtafel die in de
buurt van het veld staat opgesteld.
Gebruik kleedaccommodatie
Gezien het hoge aantal deelnemende teams is er in zeer beperkte mate kleedruimte beschikbaar. Deze
moet met meerdere teams worden gedeeld. Wij vragen om uw begrip en medewerking om op correcte
wijze met de eigendommen van andere teams in dezelfde kleedkamer om te gaan.
Wij adviseren om waardevolle spullen in bewaring te geven bij één van de eigen teambegeleiders.
Wij adviseren om de jongere spelers alvast thuis om te laten kleden.
Gebruik speelveld
Het is de leiders van de deelnemende teams, reservespelers en ouders niet toegestaan om zich tijdens
de wedstrijd binnen de lijnen van het speelveld, waar de 6x6 of 8x8 wedstrijden worden gespeeld,te
bevinden: een ieder dient zich op te houden langs de zijkanten van het veld.
Intrapballen
Er worden door SV Bedum GEEN intrapballen ter beschikking gesteld. De teams moeten zelf, indien
nodig, zorg dragen voor deze ballen. Voorzie jullie ballen van een opschrift zodat gevonden ballen
eventueel terugbezorgd kunnen worden.
EHBO & AED-apparaat
Tijdens het toernooi zullen EHBO-ers aanwezig zijn. De EHBO-post is te vinden in Commissie Kamer 2
of bij het wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer van SV Bedum (zie plattegrond verderop).
Op ons sportpark is ook een AED-apparaat aanwezig. Deze hangt in de hal bij de hoofdingang.
Prijsuitreiking
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De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste poulewedstrijden worden verricht. Wij
vragen teams die ’s ochtends en ‘s middags spelen en die niet de laatste wedstrijd in hun poule spelen
om zich voor de prijsuitreiking al om te kleden en/of te douchen. De kleedkamers zijn dan weer op tijd
vrij voor de teams die ’s middags en ’s avonds spelen.
Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen. Ook kan men de organisatie
niet aansprakelijk stellen voor diefstal. Wij vragen een ieder zich correct en fatsoenlijk te gedragen.

Veldindeling en parkeergelegenheden
Op onderstaande plattegrond is de veldindeling te zien.
De parkeergelegenheden bevinden zich voor, naast en achter sporthal De Beemden en zijn aangegeven
met een P op de kaart.
Ook is er gelegenheid om te parkeren aan de Karel Doormanstraat of
de Ruyterstraat.
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Toernooireglement 2019
1. De wedstrijden worden gespeeld conform de regels van de KNVB geldend in het seizoen 18-19:


De o17- en o15-junioren en o13-pupillen spelen 11 tegen 11 op het hele veld.



De jo11-pupillen spelen 8 tegen 8 op een iets smaller dan half veld conform de afmetingen van
de KNVB.



De jo8, jo9- en jo10-pupillen spelen volgens de huidige KNVB wedstrijdvorm 6 tegen 6 op een
veld van 42,5 x 30 meter.



De jo7-pupillen spelen 4 tegen 4 op een veld van 30x20 meter.

2. Er mag onbeperkt worden gewisseld van spelers.
3. De speeltijd is afhankelijk van het aantal teams in een poule. De aanvangstijd en de speeltijd is in het
wedstrijdschema te zien.
Er is GEEN centrale tijdsaanduiding. De scheidsrechters zijn verantwoordelijk voor het begin- en
eindsignaal van een wedstrijd. Zodra een scheidsrechter heeft gefloten voor het eindsignaal van een
wedstrijd begint de tijd van de volgende wedstrijd te lopen.
Dus wissel snel, des te meer netto speeltijd blijft er over!
Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
5. Elk team dient zich 3 minuten voor aanvang van hun wedstrijd in de nabijheid van het speelveld te
bevinden zodat ze meteen na het laatste fluitsignaal van de lopende wedstrijd hun positie op het veld
kunnen innemen.
6. Indien een team niet tijdig aanwezig is, wordt de wedstrijd met 5-0 verloren verklaard.
7. Indien teams een sterk gelijkend tenue dragen, dient het eerstgenoemde team met hesjes te spelen.
Deze kunnen worden verkregen bij het wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer. Het eerstgenoemde
team zorgt er voor dat de hesjes daar na afloop weer terug worden gebracht.
8. Het eerstgenoemde team stelt zich op aan de zijde die het dichts bij de kantine ligt of de zijde
vanuit de kantine gezien rechts.
Het als tweede genoemde team mag de wedstrijd beginnen door middel van de aftrap.
9. Bij de wedstrijden van de o17- en o15-junioren en o13-pupillen zorgt elk team voor een grensrechter.
10. De puntentelling in de poule is als volgt:


3 punten bij een overwinning, 1 punt bij een gelijkspel en 0 punten bij verlies.

Bij gelijke eindstand in een poule beslist eerst het doelsaldo. Is dit ook gelijk dan beslist het meeste
aantal doelpunten voor. Is dit eveneens gelijk dan beslist het resultaat in de onderlinge wedstrijd. Is het
dan nog gelijk, worden om en om 3 strafschoppen genomen door verschillende spelers. Is het dan nog
gelijk wordt er verder gegaan met het nemen van strafschoppen door het hele team tot er een
beslissing is gevallen.
11. Protesten over arbitrale beslissingen zijn niet mogelijk. Wij hebben vertrouwen in onze arbiters!
12. Mochten zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, dan beslist de
toernooileiding.
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Aanvullend reglement voor zondag 16 juni
1. Indien een wedstrijd in de kruisfinales in een gelijkspel eindigt zullen er strafschoppen worden
genomen om tot een winnaar te komen.
2. De strafschoppenserie wordt afgewerkt op het trainingsveld. De teams waarvan de wedstrijd
in een gelijkspel eindigt, moeten direct na hun wedstrijd onder leiding van de scheidsrechter naar het
trainingsveld om daar de strafschoppen te nemen. Door de strafschoppenserie op het trainingsveld af te
werken loopt het verdere wedstrijdschema geen vertraging op.
3. De strafschoppenserie wordt afgewerkt volgens het ABBA-systeem. Bij de ABBA-procedure begint
team A met een strafschop, is vervolgens team B twee keer aan de beurt, vervolgens weer team A twee
keer, enzovoort. Ook als er na twee keer vijf strafschoppen een gelijke stand is, gaat de
strafschoppenserie door volgens dit principe – uiteraard met sudden death.
4. Het eerstgenoemde team begint met de eerste strafschop.
5. Bij de strafschoppenserie zijn de KNVB-regels van kracht. De scheidsrechters zijn op de hoogte van
deze regels.

Klaverblad Verzekeringen steunt Join the Pipe
Join the Pipe is het eerste sociale netwerk van kraanwaterdrinkers met als droom, het bouwen van de
langste waterleiding om zo iedereen, overal ter wereld, van schoon drinkwater te voorzien.
Door het aanbieden van herbruikbare flessen en het plaatsen van duurzame drinkwater-tappunten wil
Join the Pipe het gebruik van milieuvervuilend voorverpakt bronwater tegen gaan.
Met de verkoop van watertappunten en herbruikbare waterflessen financieren ze schoon drinkwater en
plastic opruim projecten in ontwikkelingslanden.
Alle deelnemers aan ons jeugdtoernooi krijgen van Klaverblad Verzekeringen een origineel
Join the Pipe hervulbaar waterflesje kado. Op het terras van ons sportpark zal een
watertappunt staan waar de flesjes gevuld kunnen worden met drinkwater.
Voor meer info over Join the Pipe zie www.join-the-pipe.org.
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Plattegrond kleedlokalen:

Op de tekening hierboven staat een plattegrond van het hoofdgebouw van SV Bedum. Daar staan de
kleedlokalen op aangegeven maar ook de bestuurskamer en kantine.
ARGO-kleedkamers
De kleedlokalen met de nummers 11, 12, 13 en 14 bevinden zich in het Argo-gebouw.
Dit gebouw is te vinden achter veld 3.
Het Argo-gebouw staat ook op de plattegrond van de veldindeling op pagina 7.
In het Argo-gebouw is ook een kantine (’t Körfke). Deze kantine zal zaterdag tot 16.30 uur geopend zijn.

SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi 15 & 16 juni 2019

Kleedkamerindeling

Kleedkamerindeling zaterdag & zondag
ZATERDAG OCHTEND

ZATERDAG MIDDAG

Nr.

LTC JO8-4

Engelbert JO8-1

LEO JO8-1

1

OKVC JO11-2

vv Sweel MO13-1

Friese Boys MO13-2

Buitenpost MO13-1

2

meisjes algemeen

LTC JO8-1

WVV JO8-1

3

Blauw Wit '34 JO11-1 OKVC JO11-1

NEC Delfzijl JO8-1

DVC JO8-1

4

Actief JO11-1

TuS Wahnbek JO11-1

vv Aduard JO8-1

Pelikaan S JO8-1

5

Twedo JO11-1

GVAV JO11-3

Winsum JO8-1

SJO Oldambt JO8-1

6

Zuidhorn JO11-1

Zuidhorn JO11-2

ACV JO8-1

GVAV JO8-2

7

VAKO JO11-1

Gorecht JO11-3

SV Bedum MO13-1

GVAV MO13-1

8

meisjes algemeen

TuS Wahnbek JO13-1 TuS Wahnbek JO13-2 SJO Oldambt JO8-2

9

TuS Wahnbek JO15-1 VFL Lüneburg JO14-2

Winsum JO7-2

10

Noordwolde JO11-1

Lycurgus JO11-3

Gorecht JO11-4

11

vv Peize JO10-1

vv Winsum JO10-2

Engelbert JO10-1

12

GVAV JO10-2

TuS Wahnbek JO10-1 Noordwolde JO10-1

LEO JO7-1

Winsum JO7-1

Actief JO11-3

ARGO
LTC JO9-1

Engelbert JO9-1

Velocitas JO9-1

Noordwolde JO9-2

TuS Wahnbek JO9-1

TuS Wahnbek JO9-2

13

DVC JO10-1

GVAV JO10-3

BBC JO9-1

SJO Oldambt JO9-1

14

Ezinge JO10-1

Wildervank JO10-2

Noordwolde JO13-1

Noordwolde JO13-2

1

vv Winsum JO15-3

Winsum JO15-4

Pelikaan S JO13-1

OKVC JO13-1

2

Lycurgus JO15-3

Engelbert JO15-1

De Monnik JO14

vv Rottevalle JO13-1

3

Poolster JO15-1

Pelikaan S JO15-1

SC Erica JO13-1

Engelbert JO12-1

4

Noordwolde JO15-1

OKVC JO15-1

Noordwolde JO9-1

Sporthal

Nr.

ZATERDAG AVOND
LTC JO15-1

FC Assen JO17-2

SV Bedum MO17

Winsum MO17-1

SJO Dalen/DSC MO17

FC Grootegast JO15-1
Foreholte JO14-1

Poolster JO17-1

SV Bedum JO15-2

ZONDAG

1

Alcides JO13-1

2

VC Trynwalden JO13-1BWO JO15-1

3

WV-HEDW JO13-2

Gorecht JO15-1

4

DZOH JO17-1

Be Quick JO14-1

5

Blauw Wit '34 JO17-1 SVL JO15-1

DZOH JO15-1

Gorecht JO15-2

Siddeburen JO17-1

6

FVC JO17-1

Hoogezand JO15-1

Kollum JO15-1

Kollum JO17-1

7

Velocitas JO17-1

Winsum JO15-1

Zuidhorn MO17

VVS MO17-1

8

GVAV JO17-1

AFC IJburg JO17-1

SV Bedum JO17-2

SV Bedum JO17-3

9

SV Bedum JO17-1

Wildervank JO17-1

10

SV Bedum JO15-1

SV Bedum JO13-1

TuS Wahnbek JO17-1 OKVC JO17-1

1. FC Ohmstede MO17

ARGO
vv Aduard JO17-1

11

SV Marum JO13-1

FC Zuidlaren JO17-3

12

BBC JO13-1

FC Assen JO17-4

13

DVC JO13-1

Gorecht JO17-2

14

Gieten JO13-1
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Extra informatie over kleedkamerindeling
Gezien het grote aantal deelnemende teams is er in zeer beperkte mate kleedruimte beschikbaar. Deze
moet met meerdere teams worden gedeeld. Wij vragen om uw begrip en medewerking om op correcte
wijze met de eigendommen van andere teams in dezelfde kleedkamer om te gaan.
Kleedkamer 2 en 8 zijn kleedkamers voor meisjes.
De JO-teams van SV Bedum die op zaterdagmorgen zaterdagmiddag in actie komen kleden zich om in
de tenten.
Wij adviseren om de jongere kinderen alvast thuis om te laten kleden.
ARGO-kleedkamers
De kleedkamers met de nummers 11, 12, 13 en 14 bevinden zich in het Argo-gebouw.
Dit gebouw is te vinden achter veld 3.
Het Argo-gebouw staat ook op de plattegrond van de veldindeling op pagina 4.
Kleedkamers sporthal De Beemden
In de ochtend en middag op zaterdag maken we ook gebruik van de kleedkamers van sporthal De
Beemden. De sporthal ligt tegenover de sportaccommodatie van SV Bedum. Aan de kant van het
trainingsveld van SV Bedum is een speciale ingang naar de kleedkamers in de sporthal.

Stoffer Kersaan Fair Play Cup &
A.Kramer Fair Play Cup
Behalve de prijzen voor de ereplaatsen in een poule, is er in
elke poule ook een Fair Play prijs te winnen.
Voor elke poule is één Fair Play Cup beschikbaar. De
scheidsrechters zullen de teams beoordelen op hun sportiviteit
en positieve houding in en rond het veld. Elke wedstrijd geeft
de scheidsrechter beide teams punten voor hun sportiviteit.
Daarbij wordt niet alleen naar de actieve spelers in het veld gekeken maar ook gelet op de leiders en de
ouders die bij een team horen. Het team met de meeste Fair Play-punten ontvangt een beker.
SV Bedum is namelijk van mening dat sportief gedrag beloond moet worden!
In totaal worden er dus 25 Fair Play prijzen uitgedeeld. Bij de o17, 015 en o13 zullen deze prijzen de
Stoffer Kersaan Fair Play Cup heten en bij de overige pupillen de A.Kramer Fair Play Cup.
Decennialang organiseerden de fusieverenigingen van SV Bedum, CVVB en vv Bedum, aan het eind van
het seizoen een groot jeugdtoernooi. Bij vv Bedum een jeugdtoernooi dat was vernoemd naar één van
de oprichters van de club, het A.Kramer-jeugdtoernooi. CVVB had zijn traditionele jeugdtoernooi
vernoemd naar de legendarische ere-voorzitter van de club, het Stoffer Kersaantoernooi.
Met de vernoeming van de Fair Play Cup naar deze legendarische personen uit de Bedumer
voetbalgeschiedenis, houden we de herinnering aan hen in ere.
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Poule-indeling en wedstrijdprogramma
De poule-indeling en het wedstrijdprogramma is te vinden op de website van het jeugdtoernooi:

www.svbedumjeugdtoernooi.nl

SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi 15 & 16 juni 2019

