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Zaterdag 9 juni 2018 

Sportpark Groot—Driene, Hengelo 

Ochtend 09:00—12:30 || Middag 13:30—17:30 
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Een woord vooraf… 

Natuurlijk als eerst een woord van welkom aan alle gasten op ons sportpark Groot-Driene, 

de thuis basis van de s.v. Juliana ‘32. De afgelopen jaren is de toernooicommissie druk bezig 

geweest om het ooit zo florissante jeugdtoernooi weer in de stijgers te zetten. Na het grote 

succes van vorig seizoen is het ook dit jaar weer gelukt om in alle leeftijdscategorieën een 

fantastisch deelnemersveld te mogen presenteren. 

Dit jaar is overigens voor de organisatie een erg bijzonder jaar, voor het eerst zal het toer-

nooi de naam van Albert Dikschei dragen. Albert is in het verleden erg belangrijk geweest 

voor de hele vereniging, maar na zijn actieve voetbal periode heeft hij zich dag in dag uit 

hard gemaakt voor de jeugdleden. Helaas heeft Albert er  3 jaar geleden wegens gezond-

heidsredenen een einde moeten maken aan zijn loopbaan als vrijwilliger bij s.v .Juliana ‘32.  

Vandaag zullen 38 teams in de verschillende poules gaan strijden om de prijzen! Daar waar 

de toernooien voor JO9 en JO11 ook de vorige jaren al aardig bezocht werden heeft de toer-

nooicommissie van Juliana ook dit seizoen weer de Mini’s (jo7) en het passend voetbal-

toernooi georganiseerd. Nieuwkomer dit jaar is het JO13 toernooi en met 10 deelnemende 

teams is dit gelijk het grootste toernooi van de dag! 

Het JO7 mini toernooi: Voor de tweede keer zal er tijdens het jeugdtoernooi ook door de 

jongste telgen gestreden gaan worden. De afgelopen jaren heeft Juliana met de mini’s op 

zaterdag ochtend altijd een vast groepje dat wekelijks op speelse wijze wordt getraind. We 

wensen natuurlijk de mini’s heel veel plezier op dit toernooi! 

Passend voetbaltoernooi: Net als de mini’s is ook het passend voetbal relatief nieuw binnen 

de vereniging en eigenlijk de hele voetbalwereld. De afgelopen jaren trainen de jongens  en 

meiden van het passendvoetbal wekelijks op donderdag. Door de achtergrond met bijvoor-

beeld ADHD, PDD-NOS of autisme is bij deze trainingen extra nadruk op structuur en duide-

lijkheid. Natuurlijk wensen wij ook deze jongens en meiden veel plezier! 

Wij hopen dat het een zeer geslaagd en sportief toernooi gaat worden, gelukkig hebben we 

dat samen in de hand dus hebben wij daar alle vertrouwen in! Om iedereen hierin te  

stimuleren hebben wij in ieder geval voor alle deelnemers een leuke verrassing klaar liggen!   

 

De Juliana ‘32 toernooicommissie 
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Programma overzicht 

Het passend voetbal-toernooi      10:30— 12:30 

Het JO7 voetbaltoernooi       10:45 – 12:30 

Het JO9 voetbaltoernooi       09:00—12:30 

Het JO11 voetbaltoernooi       09:00— 12:30 

Het Jo13 voetbaltoernooi       13:30—18:00 
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Toernooi Reglement 

Tijdens de wedstrijden gelden de normale KNVB regels voor veldvoetbal. Ter verduidelijking 
volgen hieronder nog een aantal regels over wat wel en niet mag:  

• Het eerstgenoemde team begint aan de kant van het spoor, heeft aftrap en draagt indien 
nodig hesjes. 

• FAIRPLAY staat voor op:! Agressie wordt in geen geval toegestaan. Dit kan leiden tot verwijde-
ring van een speler uit het toernooi of verwijdering van het hele team.  

• Bepaling winnaar in de poule, de rangorde in de poule wordt bepaald door de teams te verge-
lijken op de volgende punten:  

 - Aantal punten in de poule  
 - Doelsaldo (doelpunten voor - doelpunten tegen)  
 - Aantal doelpunten voor  
 - Onderling resultaat  
 Mocht dit geen doorslaggevend resultaat geven, dan zullen penalty’s worden genomen.  
 Eerst een serie van 5 strafschoppen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan worden er om en om 

straf schoppen genomen. Voor deze strafschoppen moeten, voor aanvang van de serie, een 
gelijk aantal spelers en  een keeper worden aangewezen. Indien 1 team meer spelers heeft, 
zal het aantal spelers dat “te veel” is niet mee doen in de penaltyreeks. 

• Bij een gelijke stand in de knock-out fase zullen er direct strafschoppen genomen worden. 
Beginnend een serie van 5, eventueel bij nog geen winnaar daarna om en om. 

• Voor het toernooi gelden de zelfde regels over geboorte jaren & dispensatie spelers als nor-
maal in de KNVB competitie voor de geldende leeftijdsgroep 

• De organisatie dan wel s.v. Juliana ‘32 is niet aansprakelijk bij het kwijt raken van goederen. 

• Daar waar de regels cq. het reglement niet voorziet wordt een beslissing genomen door de 
organisatie. 

 
Let op! Vanaf het moment dat de eerste wedstrijd is begonnen, is het niet meer mogelijk om 

bezwaar te maken tegen de indeling van de teams en poules. 

 

Toevoeging mini’s & passend voetbal: 

• Er wordt gedurende het toernooi 4 tegen 4 gespeeld, zonder keeper 

• Wanneer de bal uit is mag de bal in het spel gebracht worden door te passen of dribbelen 

vanaf de zijlijn dan wel de hoek in het geval van een corner, dan wel de goal in het geval van 

een doeltrap. 

 



5 

 

Plattegrond sportpark 

Parkeren: Gezien de verwachte drukte adviseren wij u om gebruik te maken van de 

parkeerplaatsen aan de “Sportlaan Driene”. Wanneer u deze helemaal uitrijd komt 

u bij de achter ingang van ons sportpark. Tevens is ook de parkeerplaats aan de 

“Zwavertsweg 108” beschikbaar. 

Fietsen: Gelieve uw fietsen in de fietsenstalling te plaatsen. 
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Nummer Kleedkamer indeling ochtend 09:00-12:30 

1 NEO JO11-6, Oranje Nassau Jo8-6 & Jo9-2 

2 Enter Vooruit Jo9-2 + Jo11-2 

3 Barbaros Jo7-1, Jo11-1 + BWO Jo11-7 

4 Bon Boys Jo7-1, Berghuizen Jo8-1 

5 ATC ‘65 JO11-5, Haaksbergen Jo9-1,  

Wilhelminaschool Jo9-2 

6 Passend Voetbal Enschede-Haaksbergen-Losser 

7 BWO Jo11-3 & Jo9-5, Emos Jo7-1 

8 SVS Onbeperkt, Juliana ‘32 PV-1 & PV-2 

Jeugdhonk Juliana ‘32 Jo7-1, Jo7-2, Jo9-1, Jo10-1 & Jo11-1 

Scheids 3 Meiden kleedkamer 

Nummer Kleedkamer indeling middag 13:30—17:30 

1 Oranje Nassau Jo13-4, BWO Jo13-4  

2 Tubantia Jo13-3 & Jo12-1 

3 sc Enschede Jo13-2 

4 BEZET I.V.M. NACOMPETITIE 

5 Enter Vooruit Jo-13-2 

6 Avanti W. Jo13-4 

7 Achilles ‘12 Jo13-3 & Jo13-4 

8 BEZET I.V.M. NACOMPETITIE 

Jeugdhonk Juliana ‘32 13-1 

Scheids 3 Meiden kleedkamer 
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      Totaal Pl. 

                      

                      

                      

                      

                      

      Totaal Pl. 

                      

                      

                      

                      

                      

Houdt handig de poule standen bij! 

Winst 3 punten, gelijk 1 punt, verlies 0 punten 
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Wij danken de sponsoren en deelnemers 

voor hun sportieve steun aan het: 

s.v. Juliana ‘32 Jeugdtoernooi 2018 

 

 

 

Namens de organisatie wensen wij u een fijne 

zomervakantie en tot volgend seizoen! 

 

 


