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Voorwoord
Beste spelers, begeleiders, ouders en supporters
Van harte welkom op ons Sportpark Dorrestein, waar vanmiddag een wintertoernooi wordt
gespeeld door JO14, JO13 en JO13-2007- elftallen. Na het succes van afgelopen seizoen
hebben we er dit jaar opnieuw voor gekozen om onze jeugdtoernooien tijdens de winterstop
te organiseren in plaats van na de competitie.
We hopen dat we vandaag zullen genieten van sportieve wedstrijden en mooie doelpunten.
Hoewel plezier hebben voorop staat, zullen de spelers en speelsters ongetwijfeld tot het
uiterste strijden om een goed resultaat te halen.
Zonder vrijwilligers zou er geen voetbaltoernooi mogelijk zijn. We willen dan ook alle
vrijwilligers bedanken voor hun inzet vandaag en in de voorbereiding. Alle wedstrijden
worden gefloten door een team van scheidsrechters. Ook hen willen we bedanken voor de
inzet.
In dit toernooiboekje kunnen jullie alle toernooiregels, speelschema’s en andere
wetenswaardigheden nalezen. Doe dit vooraf zodat jullie niet voor verrassingen komen te
staan. Mochten er dan toch nog vragen zijn, dan kunt u altijd terecht bij de vrijwilligers van
AFC Quick 1890 of bij de toernooicommissie. Meer informatie over onze vereniging vindt u
ook op www.afcquick1890.nl
Graag maken wij u erop attent dat tijdens jeugdwedstrijden ons sportcomplex ROOKVRIJ is
en er tijdens het toernooi GEEN ALCOHOL wordt geschonken. Er is wel een ‘koek en zopie’
waar o.a. warme chocolademelk en erwtensoep wordt verkocht.
We wensen alle spelers en speelsters een leuk, sportief en spannend toernooi toe. Maar
bovenal wensen we iedereen, op en langs het veld, een sportieve voetbalmiddag toe waarin
het plezier op de eerste plaats komt!

Jeugdcommissie AFC Quick 1890

Deelnemende elftallen Wintertoernooi 12 jan 2019 - middag
Vereniging

Teams

Kleur shirt

Kleur broek

AFC '34
Altius
AS'80
DVS'33
USV Elinkwijk
Geinoord
USV Hercules 1882
sv Kampong
vv De Meern
SDO Bussum
AFC Quick 1890

JO13-2007-1
JO13-2007-1
JO14-2, JO13-2007-1
JO14-1, JO13-1
JO13-1
JO14-1
JO13-2007-1
JO13-1
JO14-1
JO13-1
JO14-1, JO13-1, JO13-2007-1

Blauw/Geel
Oranje
Geel/Blauw
Geel/Zwart gestreept
Wit/Blauw
Rood/Wit gestreept
Zwart/Wit
Blauw
Oranje
Wit/Blauw
Rood

Blauw
Zwart
Blauw
Zwart
Blauw
Wit
Zwart
Wit
Zwart
Zwart
Zwart

TOERNOOI-REGLEMENT
1. De wedstrijden worden gespeeld op de kunstgrasvelden van AFC Quick 1890,
gelegen op het sportcomplex "Dorrestein" aan de Dorresteinsesteeg te Amersfoort.
2. De deelnemende verenigingen dienen minimaal 30 minuten voor de opening van het
toernooi aanwezig te zijn. Bij aankomst dient u zich te melden bij het
toernooisecretariaat in de bestuurskamer. Wij verzoeken de teamleider dan een
mobiel nummer door te geven zodat de toernooileiding u, indien nodig, eenvoudig
kan bereiken.
3. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de K.N.V.B. met
wedstrijdvorm 11x11.
4. Speelgerechtigd zijn de teams, die in de huidige competitie als zodanig spelen.
Leeftijdsgrenzen volgens K.N.V.B. reglement:
- JO14-junioren zijn geboren op of na 1 januari 2005
- JO13-pupillen zijn geboren op of na 1 januari 2006
- JO13-2007-pupillen zijn geboren op of na 1 januari 2007
De dispensatieregeling van de KNVB is ook van toepassing tijdens dit toernooi. Dit
houdt in dat er per wedstrijd maximaal 3 spelers mee mogen spelen die 1 jaar ouder
zijn.
5. Bij overtreding van regel 4 kan het team gediskwalificeerd worden.
Als een vereniging met teams in diverse leeftijdsgroepen deelneemt is het spelers
onderling uitlenen, zonder de toernooileiding hiervan in kennis te stellen, NIET
toegestaan.
6. Speelduur per wedstrijd 1 x 18 minuten. Begin- en eindsignaal worden per wedstrijd
centraal door de toernooileiding gegeven. Het als eerste genoemde team neemt de
aftrap.
7. Wanneer het eindsignaal wordt gegeven door de toernooileiding is de wedstrijd ten
einde, ongeacht waar de bal zich bevindt ten tijde van het eindsignaal. Eén
uitzondering, een toegekende strafschop zal nog genomen worden.
8. Elk elftal wordt verzocht minstens 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te
staan bij het aangegeven veld, vergezeld van een leider en een grensrechter.
9. Tijdens de wedstrijden bevinden alleen de spelers en teamleider(s) zich binnen de
omheining van de velden. Volgens de regels van de KNVB blijf het publiek buiten de
omheining. De scheidsrechter en toernooileiding ziet hierop toe.
10. Protesten zijn niet toegestaan. De uitspraak van de scheidsrechter is bindend.
11. De deelnemende verenigingen dienen zelf reserveshirts of hesjes en intrapballen
mee te nemen. Eerstgenoemd team zorgt - indien nodig - voor een ander kleur shirt.
Onder “Deelnemende verenigingen” vindt u de kleur shirt en broek van de
deelnemers.

12. Indien een speler een gele kaart krijgt zal deze een tijdstraf krijgen van 3 minuten.
13. Bij een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd volgt rood met uitsluiting voor de rest
van de wedstrijd.
14. Een door de scheidsrechter uit het veld gezonden speler is automatisch voor verdere
deelname aan de wedstrijd uitgesloten.
15. Voor ieder elftal in iedere poule is een prijs beschikbaar.
16. Eindigen meerdere teams in de poule met een gelijk aantal winstpunten, dan is het
doelsaldo beslissend. (Doelsaldo = doelpunten voor minus doelpunten tegen.) Is ook
het doelsaldo gelijk, dan wint het team met het hoogst aantal doelpunten voor. Is dat
ook gelijk, dan geldt het onderlinge resultaat. Als dat ook gelijk is worden door
partijen strafschoppen genomen. Bij iedere leeftijdsgroep 5 strafschoppen, door
verschillende spelers. Is er dan eventueel nog geen beslissing gevallen, dan wordt er
door beide partijen 1 strafschop genomen tot er een beslissing is gevallen. Deze
strafschoppen dienen door andere spelers te worden genomen dan uit de vorige
serie strafschoppen.
17. De AFC Quick 1890 stelt zich NIET aansprakelijk voor het zoek raken of verliezen
van gelden en goederen. Waardevolle spullen kunnen bij de toernooileiding in
bewaring worden gegeven.
18. Ons sportcomplex is tijdens jeugdwedstrijden ROOKVRIJ. Roken is op geen enkele
plek binnen de toegangshekken toegestaan. Er kan alleen gerookt worden buiten de
toegangshekken.
19. Mocht uw reis naar Amersfoort tegen zitten en u verwacht later te arriveren, een
dringend verzoek de toernooicommissie te bellen onder nummer 06-50617286.
20. In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

JO13-1 Toernooi
VELD 1
13.00 - 13.18
13.20 - 13.38
13.40 - 13.58
14.00 - 14.18
14.20 - 14.38
14.40 - 14.58
15.00 - 15.18
15.20 - 15.38
15.40 - 15.58
16.00 - 16.18

AFC Quick 13-1
Kampong 13-1
AFC Quick 13-1
DVS'33 13-1
SDO 13-1
Elinkwijk 13-1
DVS'33 13-1
Elinkwijk 13-1
Kampong 13-1
SDO 13-1

-

1
AFC Quick 13-1
DVS'33 13-1
Elinkwijk 13-1
Kampong 13-1
SDO 13-1

16.30

Prijsuitreiking

DVS'33 13-1
Elinkwijk 13-1
SDO 13-1
Elinkwijk 13-1
Kampong 13-1
AFC Quick 13-1
Kampong 13-1
SDO 13-1
AFC Quick 13-1
DVS'33 13-1

2

3

Uitslag
-

4 Totaal Doelp v / t
-

Positie

JO14 Toernooi
VELD 2
13.00 - 13.18
13.20 - 13.38
13.40 - 13.58
14.00 - 14.18
14.20 - 14.38
14.40 - 14.58
15.00 - 15.18
15.20 - 15.38
15.40 - 15.58
16.00 - 16.18

AS'80 14-2
Geinoord 14-1
AS'80 14-2
AFC Quick 14-1
VV De Meern 14-1
DVS'33 14-1
AFC Quick 14-1
DVS'33 14-1
Geinoord 14-1
VV De Meern 14-1

-

1
AS'80 14-2
AFC Quick 14-1
DVS'33 14-1
Geinoord 14-1
VV De Meern 14-1

16.30

Prijsuitreiking

AFC Quick 14-1
DVS'33 14-1
VV De Meern 14-1
DVS'33 14-1
Geinoord 14-1
AS'80 14-2
Geinoord 14-1
VV De Meern 14-1
AS'80 14-2
AFC Quick 14-1

2

3

Uitslag
-

4 Totaal Doelp v / t
-

Positie

JO13-2007-1 Toernooi
VELD 3
13.00 - 13.18
13.20 - 13.38
13.40 - 13.58
14.00 - 14.18
14.20 - 14.38
14.40 - 14.58
15.00 - 15.18
15.20 - 15.38
15.40 - 15.58
16.00 - 16.18

AFC 34 13-2007-1
AS'80 13-2007-1
AFC 34 13-2007-1
Altius 13-2007-1
Hercules 13-2007-1
AFC Quick 13-2007-1
Altius 13-2007-1
AFC Quick 13-2007-1
AS'80 13-2007-1
Hercules 13-2007-1

-

1
AFC 34 13-2007-1
Altius 13-2007-1
AFC Quick 13-2007-1
AS'80 13-2007-1
Hercules 13-2007-1

16.30

Prijsuitreiking

Altius 13-2007-1
AFC Quick 13-2007-1
Hercules 13-2007-1
AFC Quick 13-2007-1
AS'80 13-2007-1
AFC 34 13-2007-1
AS'80 13-2007-1
Hercules 13-2007-1
AFC 34 13-2007-1
Altius 13-2007-1

2

3

Uitslag
-

4 Totaal Doelp v / t
-

Positie

Mededelingen voor leiders en spelers
ORGANISATIE EN WEDSTRIJDLEIDING
De toernooileiding opereert vanuit de bestuurskamer op de bovenverdieping van ons
clubgebouw. (In de hal rechts de trap op) Hier kunt u terecht met al uw vragen en/of
opmerkingen met betrekking tot het toernooi. Met betrekking tot het "voetbalgebeuren" heeft
alleen de trainer/leider de bevoegdheid geschillen te bespreken met de wedstrijdleiding.
Voorafgaand aan het toernooi is de toernooicommissie voor vragen of mededelingen
bereikbaar via toernooien@afcquick1890.nl of 06-50617286 (Gerard van der Werff)
MOGELIJKE AFGELASTING
De wedstrijden worden gespeeld op kunstgrasvelden. Alleen als er sneeuw(resten) of ijzel op
het veld ligt, of dat er sprake is van extreme weersomstandigheden, kan het toernooi geen
doorgang vinden. De toernooicommissie zal in een dergelijk geval een afgelasting uiterlijk op
vrijdagavond 11 januari a.s. melden aan de contactpersonen van de deelnemende
verenigingen. Er zal ook een bericht worden geplaatst op de voorpagina van onze website
www.afcquick1890.nl. onder de kop ‘Afgelasting’.
KLEEDRUIMTE EN WASGELEGENHEID
Bij aankomst verzoeken wij u zich te melden bij de wedstrijdleiding in de bestuurskamer op
de bovenverdieping. Hier verneemt u in welke kleedkamer uw team zich om kan kleden. Wij
hebben niet voor ieder team een aparte kleedkamer. Neem daarom uw spullen mee naar het
speelveld; de deuren worden niet afgesloten.
De organisatie stelt zich in geen geval aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen
van persoonlijke eigendommen.
KANTINE
Het is niet toegestaan het paviljoen met voetbalschoenen te betreden.
Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen.
Tijdens het wedstrijdprogramma van de jeugd wordt er GEEN ALCOHOL geschonken.
ROOKVRIJ SPORTCOMPLEX
Ons sportcomplex is bij jeugdwedstrijden geheel ROOKVRIJ.
Er kan alleen gerookt worden buiten de toegangspoort van ons complex.
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 een beperkte parkeergelegenheid, echter in de directe
omgeving is er ruim voldoende plek. Aan de zijde van de huizen geldt een parkeerverbod in
de Dorresteinsesteeg. De politie controleert streng!
Plaats fietsen en brommers in de daarvoor bestemde rekken. Eenmaal op het terrein is
afstappen gewenst
.
TOT SLOT
Laten wij als volwassenen het goede voorbeeld geven. Moedig positief aan buiten de
omheining van de speelvelden, toon respect voor de scheidsrechters, spelers, begeleiding
en supporters van de tegenstander en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
Wij wensen iedereen heel veel plezier en succes tijdens deze dag!!

Waar kunt u ons vinden in Amersfoort
Accommodatie
Het complex bevindt zich op Sportpark Dorrestein, aan de zuidoostkant van Amersfoort, en
wel aan de Dorresteinsesteeg 1, postcode 3817 GC.
Postadres: postbus 1453, 3800 BL Amersfoort
Telefoon: 033-4610759
Sportpark Dorrestein is als volgt te bereiken:
Vanuit de richting Utrecht (A28), of vanuit de richting Amsterdam (A1 aansluitend A28)
neemt u de afslag 'Leusden-Zuid'. Bij verkeerslichten richting 'Amersfoort' (Arnhemseweg)
rijden, na 300 meter na de spoorbaan rechts borden “Vermeerkwartier/Dorrestein” volgen, op
splitsing Dorresteinseweg linksaf, na 50 meter rechtsaf. (Dorresteinsesteeg). Eerste
parkeerplaats (Quick-honkbal) voorbij rijden tot einde weg: twee parkeerplaatsen (Quickvoetbal). In de omgeving zijn de lantaarnpalen voorzien van gele verwijsborden met opschrift
"sportpark Dorrestein".
Waarschuwing:
In de Dorresteinsesteeg is aan de zijde van de bebouwing een parkeerverbod van kracht.
Hier wordt door de politie streng op gecontroleerd!

