


Dankzij onderstaande sponsors kunnen wij dit toernooi houden: 

 

Fonds Westland geeft financiële steun aan projecten die van algemeen 

maatschappelijk belang zijn.

 

 

 

. . . . en ook door de inzet van onderstaande verenigingen : 
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VOORWOORD              

  
Namens de organiserende voetbalverenigingen en de Stichting Schoolvoetbal Westland e.o. 
heet ik alle jongens en meisjes met hun leerkrachten, begeleiders en ouders van harte 
welkom bij de 54e editie van het Unicum-Westlands schoolvoetbaltoernooi.  
 

Vorig jaar hebben wij opverzoek van de scholen het toernooi uit de schoolvakantie ‘gehaald’, 
omdat de meivakantie steeds vaker aangegrepen wordt om als gezin er opuit te trekken. We 
gingen toen van 70 teams naar 85(!) toe, dit jaar heeft de KNVB besloten om ook bij de 
jongens af te stappen van elftallen en gaan zij 8 tegen 8 spelen. Wat geresulteerd heeft in 
een forse toename van het aantal teams – in het totaal 113! Dan komt de vraag: ‘Waar laat je 
zo’n groot aantal teams spelen en zijn er verenigingen die hun medewerking willen verlenen’. 
Gelukkig hebben wij de verenigingen F.C.’s-Gravenzande, HVC’10, s.v. “Honselersdijk”, v.v. 
“Maasdijk” en r.k.v.v. “Westlandia” bereid gevonden om hun complex op woensdagmiddag 
10 april ter beschikking te stellen, zodat we daar de voorrondes kunnen houden. Op 
woensdagmiddag 17 april zullen de finales gehouden worden in Naaldwijk op het sportpak 
“De Hoge Bomen” bij v.v. Naaldwijk. Er gaan maar liefst straks 113 voetbalteams een 
balletje trappen. Winnen is leuk, maar gewoon meedoen met je klasgenoten en heerlijk 
bewegen is net zo belangrijk. 
 

Voor de winnaars ligt een interessant vervolgtraject te wachten. Zowel bij de jongens als bij 
de meisjes mag het kampioensteam de Westlandse eer hoog houden tijdens de regiofinale, 
die gehouden op woensdag 22 mei. De regiokampioenen mogen daarna uitkomen in de 
West 2 districtsfinale, die op woensdag 5 juni zal worden gehouden. De locaties van beide 
finales zijn op dit moment nog niet bekend! De winnaar daarvan mag vervolgens met de 
andere kampioenen uit alle districten naar Zeist vertrekken voor de eindronde in het KNVB-
sportcentrum op woensdag 12 juni 2019.  
Ja, en als je zover komt,  dan is het bijna zomervakantie 
 
Ook dit jaar maken we weer een klein deel van het inschrijfgeld over naar de ZWALUWEN 
JEUGDACTIE, zodat de gezonde jeugd een bijdrage levert aan het organiseren van diverse 
activiteiten voor hun leeftijdsgenootjes met een beperking. Kijk ook op de achterkant van dit 
boekje of op de website: www.zwaluwenjeugdactie.nl. 
 
Als commissie willen we op deze plaats graag de besturen en vrijwilligers van de organise-
rende voetbalclubs en de EHBO’ers bedanken. Ook een woord van dank aan de gebroeders 
Moerman van Restaurant-Unicum, die dit toernooi financieel mogelijk maken. Maar met 113 
teams worden er veel wedstrijden gespeeld en heb je veel scheidsrechters nodig. Daarom 
zijn we natuurlijk de dames en heren scheidsrechters erkentelijk; zonder hun medewerking  
is het organiseren van een dergelijk groot toernooi simpel gezegd onmogelijk. Bedenk wel: 
zonder scheidsrechters is er geen toernooi. Daarom ook een beroep aan jullie allen om de 
beslissingen van de scheidsrechters te respecteren. En dat geldt natuurlijk ook voor de (ho-
pelijk vele) supporters. Voetbal is tenslotte “maar een, zij het heel leuk spelletje.”  
 
Het stichtingsbestuur, is er klaar voor, de scheidsrechters staan te 
trappelen om af te fluiten. Hopelijk hebben we een paar zonnige 
dagen. Breng je goede humeur en een sportieve wedstrijdinstelling 
mee naar het veld.  
 
Wat ons betreft mag de bal gaan rollen… Allemaal veel succes en 
heel plezier !!! 

 

http://www.zwaluwenjeugdactie.nl/
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REGLEMENT TOERNOOI 2019       
 
art. 1 Het toernooi wordt gehouden voor leerlingen van het  basisonderwijs. 
 
  Voorrondes  -  Deze worden gehouden  op  woensdag 10 april te ’s-Graven-

zande op het Julianasportpark bij FC ’s-Gravenzande, te Hoek 
van Holland op het complex van “HVC’10”,  te Honselersdijk op 
het complex van s.v. “Honselersdijk”, te Maasdijk op het complex 
van de v.v. "Maasdijk" en te Naaldwijk op het sportpark "De Hoge 
Bomen" terrein r.k.v.v. “Westlandia”. 

     
    De poulewinnaars van de Jongens-hoofdpoules en Meisjes-

poules  gaan door naar de finale. 
     
  Finale   - Deze wordt gehouden op woensdag 17 april te Naaldwijk op het 

sportpark "De Hoge Bomen" terrein v.v. “Naaldwijk”.  
   

art. 2 De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 17 april direct na de finalewedstrijd 
om ca. 17.00 uur  

 
art. 3 Er wordt zowel door de jongens als bij de meisjes 8 tegen 8 gespeeld en een tam 

mag maximaal 12 spelers/speelsters bestaan. 
  Leeftijd:   Speelgerechtigd zijn de teams van jongens en de meisjes die op 

dezelfde basisschool zitten en geboren zijn op of na 1 oktober 2006! 
   

 Dispensatie:   Per team mogen er twee dispensatiespelers deelnemen, die een  
              jaar ouder zijn(zgn. ‘zittenblijvers’), deze zijn geboren op of na 1 okt. 2005.  
 Ook moeten ze op dezelfde school zitten! 

 
Uitgesloten:   Spelers/speelsters die geboren zijn op en of eerder dan 30 
september 2005, zijn te allen tijde uitgesloten. 

   
art. 4 Elk team moet samengesteld zijn uit leerlingen die op de basisschool zitten 

waarvoor ze tijdens het toernooi voor uitkomen (m.u.v. verleende dispensatie). 
   
  Gemengd spelen:   Volgens de KNVB-reglementen mogen meisjes in een 

jongensteam meespelen (gemengd voetbal is dus toegestaan). Jongens mogen 
echter niet toegevoegd worden aan een meisjesteam!  

 
  Indien een team met ongerechtigde spelers/speelsters uitkomt, wordt de wedstrijd 

ongeldig verklaard en wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 3-0 voor de 
tegenpartij.  

   
art. 5 Ieder team moet vergezeld te zijn van een leider/leidster; bij de meisjes dient een 

leidster aanwezig te zijn. De leiding meldt zich bij de wedstrijdleiding 30 minuten 
voor de aanvang van hun eerste wedstrijd, evenals bij vertrek. Bij het 
aanmelden overhandigt men het spelersformulier met de namen van de 
spelers/speelsters en de naam van de voetbalvereniging waar ze bij spelen (dit 
i.v.m. verzekering). De leiding houdt toezicht op de spelers/speelsters in de 
kleedkamers, kantine en op/en rond de velden. 
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art. 6 Een leerling(e) kan slechts voor één team uitkomen. Het wisselen van het ene 
naar het andere team, bijv. voor de finalewedstrijden is niet toegestaan. 

  Reservespelers/speelsters mogen uitkomen in het team waarvoor zij als reserve 
zijn opgesteld en voor het eerst volgende lagere team.   

  Het team dat naar de finale gaat, speelt tijdens de finaledag met dezelfde 
spelers/speelsters als in de voorrondes. 

 
art. 7 Puntentelling: 
  De puntentelling is als volgt en geldt alleen voor ons toernooi: 
  - Bij winst                                                                                   3 punten; 
  - Bij een gelijkspel met doelpunten            2 punten; 
  - Bij een 0 – 0 gelijkspel                                                            1 punt; 
  - Bij verlies 0 punten. 
   
  Bij gelijk eindigen in de poule, moet een van de volgende criteria – in de hier 

onderstaande volgorde – uitkomst bieden: 

 Het onderling resultaat 

 Is dat ook gelijk, dan geldt: het doelsaldo 

 Is dat ook gelijk, dan geldt: het hoogst aantal gescoorde doelpunten 
  Is er dan nog geen winnaar dan worden er strafschoppen genomen. 
   
  Bij strafschoppen(9 meter) moeten er 5 strafschoppen om en om genomen 

worden door  5 verschillende spelers/speelsters. Is er dan nog geen winnaar, 
dan moeten de strafschoppen om en om genomen worden door andere spelers/ 
speelsters - die niet aan de reeks van vijf strafschoppen hebben deelgenomen - 
tot er een winnaar is. 

 
  Bij het gelijk eindigen van de (halve)finale wedstrijden worden er ook straf-

schoppen genomen volgens de hierboven genoemde regels. 
 
art. 8 Wisselen 

 Door wisselen is toegestaan, met een maximum van 3 spelers/speelsters.  

 
art. 9 Strafregelingen: 
  Er is straftijdregeling van 5 minuten van toepassing. 
   
  Indien een speler/speelster door de scheidsrechter uit het veld wordt gezonden, 

wordt deze speler/speelster voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten.  
 
art. 10 Voor elk deelnemend team moet inschrijfgeld betaald worden van € 12,50, 

waarvan € 2,50 bestemd is voor de Zwaluwen Jeugd Actie.  
 
  Het inschrijfgeld dient van te voren te worden overgemaakt naar NL04 RABO 

0303 5320 92 t.n.v. stichting Schoolvoetbal Westland e.o. te Hoek van Holland, 
onder vermelding van de naam van de school. 

 
art. 11  Leerlingen, die om gezondheidsredenen van het onderwijs van lessen 

lichamelijke oefening zijn uitgesloten of om dezelfde reden het voetbalspel niet 
mogen beoefenen, zijn uitgesloten om aan de wedstrijden deelnemen. 
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art. 12  De scholen worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schade, die tijdens 
het verblijf op de toernooidag wordt veroorzaakt in de lokaliteiten en aan de 
outillage van het sportpark. 

 
art. 13  Op alle complexen mogen er tijdens de duur van het toernooi geen alcoholische 

dranken meegenomen, gekocht en verkocht worden. 
 
art. 14  De Stichting Schoolvoetbal Westland e.o. noch de organiserende vereniging(en) 

dragen geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. diefstal, schade, lichamelijk letsel 
e.d.. In gevallen waarin bij deze bepalingen niet mocht zijn voorzien beslist de 
wedstrijdleiding, die belast is met de leiding op het complex.  

 
art. 15 Bij slecht weer kunt u vanaf 11.00 uur bellen naar het volgende nummer: 
   - secretariaat     0174 – 38 50 01 Johan Schot  
 
   Telefoonnummers en adressen complexen: 
   > ‘s-Gravenzande  0174 – 41 36 30 kantine FC ’s-Gravenzande 
     Kon. Julianaweg 154, 2691 GH ’s-Gravenzande 

 
   > Hoek van Holland 0174 – 38 30 70 kantine HVC ‘10 
     Rondgang 10, 3151 BP Hoek van Holland 
 

   >  Honselersdijk  0174 – 62 62 72 kantine s.v. “Honselersdijk” 
     Strijphorst 2, 2675 WN Honselersdijk 

 
   > Maasdijk  0174 – 51 33 84 kantine v.v. "Maasdijk" 
     Lange Kruisweg 44d, 2776 BM Maasdijk 
 

   > Naaldwijk  0174 – 62 54 86 kantine v.v. "Naaldwijk" 
     Sportpark De Hoge Bomen 1, 2671 NZ 
 

       0174 – 62 66 38 kantine r.k.v.v. "Westlandia" 
     Sportpark De Hoge Bomen 4, 2671 NZ 

 
Ons motto: 

 

"JEUGD VOETBALT VOOR  

JONGEREN MET EEN BEPERKING"
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 AANDACHTSPUNTEN EN SPELREGELS      
 

 Het teamregistratieformulier moet ingeleverd worden op het complex waar het team 
de voorronde speelt. Finalisten nemen die lijst mee of leveren 17 april een nieuwe in. 

 Bij vertrek meldt de leiding zich af, want voor de spelers/speelsters zijn er vaantjes.  

 De wedstrijden duren, tenzij anders aangegeven, tijdens de voorrondes 2 x 10 

minuten. Tussen de wedstrijden zit 5 minuten speling. 

 Let u vooral op art. 7 i.v.m. de puntentelling en het gelijk eindigen in een poule. 

 Denkt u ook aan eventuele reserveshirts of hesjes, zodat niet twee scholen in 

dezelfde “kleuren” spelen. 

 Laat uw leerlingen niet langs de lijn een balletje gaan trappen, omdat dit hinderlijk is 

voor de spelers/speelsters in het veld! 

 Wilt u er op toezien dat uw leerlingen niet zonder toezicht in de kleedkamers 

verblijven en daar ‘lol gaan trappen’.  

Wij zijn als gast bij een vereniging, laten wij ons dan ook als gasten gedragen! 

 

 

 Spelregels:  

 Aftrap: Het team dat als eerste genoemd staat trapt af, na de 1ste helft wordt er 

gewisseld van speelhelft! Er kan direct gescoord worden vanaf de aftrap. 

 Terugspeelbal: Een terugspeelbal(gespeeld via de voet) mag niet door de keeper 

opgepakt worden. Wanneer dit wel gedaan wordt, wordt een waarschuwing geven. Bij 

herhaling van de overtreding volgt een indirecte vrije trap op negen meter afstand van 

de achterlijn. Een terugspeelbal die niet via de voet gaat(scheen, knie, bovenlichaam 

en hoofd) mag wel worden opgepakt. 

 Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen binnen het keepersgebied 

door de bal te passen of te schieten. De achterbal kan zowel door de keeper als door 

een veldspeler worden genomen. 

 Hoekschop: Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoekpunten van het 
speelveld door de bal in te dribbelen of te passen. In beide gevallen mag er direct 
worden gescoord door de speler die de hoekschop neemt. De tegenstander staat 
minimaal op vijf meter afstand. 

 Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door één van de teams in het 

midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen helft. Er kan direct gescoord 

worden vanaf de aftrap. 

 Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Nadat de bal is 
ingedribbeld kan er direct worden gescoord door de speler die indribbelt. 

 Vrije trap: Een vrije trap mag gepasst, ingedribbeld of geschoten worden. 

 Overtreding / scoringskans: Bij een overtreding wordt een vrije bal door de tegen-

partij genomen. Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans zal er een 

strafschop worden toegekend. 

 Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand bij elke spelhervatting. 

 Wisselen: Door wisselen is toegestaan tot een maximum van 3 spelers/speelsters. 
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Adres:     

Monsterseweg 100, 
2685 LK Poeldijk 
 
 
tel. (0174) 254 039 
www.unicumelzenhagen.nl 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
        
   Adres:        

   Kon. Emmaboullevard 5      

   3151 HG Hoek van Holland     

   

   tel. (0174) 387 635      

   www.unicumwaterweg.nl   

 

 
 
Volg ons ook via: https://www.facebook.com/unicumrestaurantsenhotel 
   https://twitter.com/unicum_hvh 
   https://www.flickr.com/photos/105250456@N06/sets/ 
   https://vimeo.com/restaurantunicum 

 

 

http://www.unicumelzenhagen.nl/
http://www.unicumwaterweg.nl/
https://www.facebook.com/unicumrestaurantsenhotel
https://twitter.com/unicum_hvh
https://www.flickr.com/photos/105250456@N06/sets/
https://vimeo.com/restaurantunicum
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‘s-Gravenzande – Julianasportpark                  

 
 

Jongens - Hoofdpoule A     - veld 2a en 2b  

1. De Kameleon 1, ‘s-Gravenzande    - speelt onder A 
2. Pr. Willem-Alexanderschool 2, ’s-Gravenzande  - speelt onder B 
3. De Driekleur 3, ’s-Gravenzande    - speelt onder C 
4. De Achtsprong, De Lier      - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule A is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 2a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 2b 

 
 
Jongens - Hoofdpoule B     - veld 2a en 2b  

1. De Driekleur 1, ’s-Gravenzande    - speelt onder A.  
2. De Kameleon 2, ‘s-Gravenzande    - speelt onder B 
3. De Vlieten 1, De Lier      - speelt onder C 
4. J.F. Kennedyschool, ‘s-Gravenzande    - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule B is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 2a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 2b 

 
 
Jongens - Hoofdpoule C     - veld 9a en 9b  

1. Eben-Haëzerschool 1, ’s-Gravenzande   - speelt onder A 
2. De Driekleur 2, ’s-Gravenzande     - speelt onder B 
3. De Kameleon 3, ‘s-Gravenzande    - speelt onder C 
4. De Vlieten 2, De Lier      - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule C is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 9a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 9b 

 

 
Jongens - Hoofdpoule D     - veld 9a en 9b  

1. De Wegwijzer, ‘s-Gravenzande    - speelt onder A.  
2. Eben-Haëzerschool 2, ’s-Gravenzande   - speelt onder B 
3. De Nieuwe Weg, Poeldijk     - speelt onder C 
4. De Kameleon 4, ‘s-Gravenzande    - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule D is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 9a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 9b 
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Jongens - Hoofdpoule E     - veld 4a en 4b  

1. Willemsschool, Monster      - speelt onder A.  
2. Godfried Bomansschool, ’s-Gravenzande   - speelt onder B 
3. Eben-Haëzerschool 3, ’s-Gravenzande   - speelt onder C 
4. Pr. Willem-Alexanderschool 1, ’s-Gravenzande  - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule E is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 4a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 4b 

 

 
 

Meisjespoule A     - veld 5a  

1. De Kameleon 1, ‘s-Gravenzande    - speelt onder A 
2. J.F. Kennedyschool, ‘s-Gravenzande    - speelt onder B 
3. Godfried Bomansschool, ’s-Gravenzande   - speelt onder C 
4. Willemsschool 1, Monster     - speelt onder D 
5. Eben-Haëzerschool, ’s-Gravenzande    - speelt onder E 
 

 
Meisjespoule B     - veld 3a    

1. Pr. Willem-Alexanderschool 1, ’s-Gravenzande  - speelt onder A.  
2. De Kameleon 2, ‘s-Gravenzande    - speelt onder B 
3. De Vlieten, De Lier      - speelt onder C 
4. De Driekleur 1 , ’s-Gravenzande    - speelt onder D 
5. De Kameleon 3, ‘s-Gravenzande    - speelt onder E 
 
 

Meisjespoule C     - veld 3b    

1. De Wegwijzer, ’s-Gravenzande    - speelt onder A.  
2. Willemsschool 2, Monster     - speelt onder B 
3. Prins Willem-Alexanderschool 2, ’s-Gravenzande  - speelt onder C 
4. De Kameleon 4, ‘s-Gravenzande    - speelt onder D 
5. De Driekleur 2 , ’s-Gravenzande    - speelt onder E 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 7,5 min.) voor de meisjespoules is als volgt: 

13.30  A-B  ..-.. 14.50  D-E  ..-.. 15.50  D-A  ..-..  

13.50  C-D  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. 16.10  C-E  ..-..  

14.10  E-A  ..-.. 15.30  E-B  ..-.. 16.30  B-D  ..-.. 

14.30  B-C  ..-..   
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Hoek van Holland – sportpark “HVC’10”        
 
 

Jongens - Hoofdpoule F   - veld 2a en 2b  

1. De Driemaster 1, Hoek van Holland    - speelt onder A 
2. De Blinkerd 1, Monster      - speelt onder B 
3. 1e Westlandse Montessorischool 2, Monster   - speelt onder C 
4. Pieter van de Plasschool, Wateringen   - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule F is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 2a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 2b 

 
Jongens - Hoofdpoule G   - veld 2a en 2b  

1. Van Rijckevorselschool, Hoek van Holland   - speelt onder A.  
2. 1e Westlandse Montessorischool 1, Monster   - speelt onder B 
3. De Driemaster 2, Hoek van Holland    - speelt onder C 
4. Jozefschool 2, Hoek van Holland    - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema(2 x 10 min.)  voor poule G is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 2a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 2b 
              

Jongens - Hoofdpoule H   - veld 1a en 1b  

1. Jozefschool 1, Hoek van Holland    - speelt onder A 
2. Pr. Willem-Alexanderschool, De Lier    - speelt onder B 
3. 1e Westlandse Montessorischool 3, Monster   - speelt onder C 
4. De Blinkerd 2, Monster      - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule H is als volgt: 

13.55   A-B   ..-..  14.30  D-A  ..-.. 15.05  B-D  ..-.. veld 1a 

13.55   C-D  ..-..       14.30  B-C  ..-..       15.05  A-C  ..-.. veld 1b 

N.B.    Tussen de wedstrijd zitten 15 minuten extra om even te rusten! 

 
 

Meisjespoule D - veld 3a    

1. De Driemaster, Hoek van Holland    - speelt onder A 
2. 1e Westlandse Montessorischool, Monster   - speelt onder B 
3. Jozefschool, Hoek van Holland    - speelt onder C 
4. Van Rijckevorselschool, Hoek van Holland   - speelt onder D 
5. Pr. Willem-Alexanderschool, De Lier    - speelt onder E 
 
Het wedstrijdschema(2 x 7,5 min.) voor deze meisjespoule is als volgt: 

13.30  A-B  ..-.. 14.50  D-E  ..-.. 15.50  D-A  ..-..  

13.50  C-D  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. 16.10  C-E  ..-..  

14.10  E-A  ..-.. 15.30  E-B  ..-.. 16.30  B-D  ..-.. 

14.30  B-C  ..-..  
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Honselersdijk – sportcomplex  s.v. “Honselersdijk”     
 
 

Jongens - Hoofdpoule K     - veld 2a en 2b  

1. ’t Startblok 1, Honselersdijk     - speelt onder A 
2. Mariaschool 1, Wateringen      - speelt onder B 
3. De Hofvilla 2, Wateringen     - speelt onder C 
4. De Kyckert 2, Wateringen     - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule K is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 2a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 2b 

 
Jongens - Hoofdpoule L     - veld 2a en 2b  

1. De Hoeksteen, Honselersdijk     - speelt onder A.  
2. De Hofvilla 3, Wateringen     - speelt onder B 
3. Joannesschool, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. Mariaschool 2, Wateringen     - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule L is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 2a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 2b 

 

Jongens - Hoofdpoule M    - veld 3a en 3b  

1. De Hofvilla 1, Wateringen     - speelt onder A 
2. De Kyckert 1, Wateringen     - speelt onder B 
3. ’t Startblok 2, Honselersdijk     - speelt onder C 
4. Pr. Mauritsschool, De Lier     - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule M is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 3a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 3b 

 

 
 

Meisjespoule E - veld 4a    

1. ’t Startblok 1, Honselersdijk     - speelt onder A 
2. Joannesschool, Naaldwijk     - speelt onder B 
3. ’t Startblok 2, Honselersdijk     - speelt onder C 
4. De Hofvilla, Wateringen      - speelt onder D 
5. De Kyckert, Wateringen      - speelt onder E 
 
Het wedstrijdschema(2 x 7,5 min.) voor deze meisjespoule is als volgt: 

13.30  A-B  ..-.. 14.50  D-E  ..-.. 15.50  D-A  ..-..  

13.50  C-D  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. 16.10  C-E  ..-..  

14.10  E-A  ..-.. 15.30  E-B  ..-.. 16.30  B-D  ..-.. 

14.30  B-C  ..-..  
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Maasdijk – sportcomplex  v.v. “Maasdijk”      
 
 

Jongens - Hoofdpoule N      - veld 1a en 1b  

1. De Aventurijn 1, Maasdijk     - speelt onder A 
2. Openbare Daltonschool, Naaldwijk    - speelt onder B 
3. Jozefschool 1, Wateringen     - speelt onder C 
4. Het Kompas 2, Maasdijk     - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule N is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 1a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 1b 

 
Jongens - Hoofdpoule P     - veld 1a en 1b  

1. Het Kompas 1, Maasdijk     - speelt onder A.  
2. Jozefschool 2, Wateringen     - speelt onder B 
3. Rehobothschool, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. De Aventurijn 2, Maasdijk     - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule P is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 1a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 1b 

 

 
 
 

Meisjespoule F       - veld 2a en 2b  

1. Rehobothschool, Naaldwijk     - speelt 
onder A 
2. De Aventurijn 1, Maasdijk     - speelt onder B 
3. Het Kompas 2, Maasdijk     - speelt onder C 
4. Jozefschool 2, Wateringen     - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule F is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 2a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 2b 

 
Meisjespoule G     - veld 2a en 2b  

1. Jozefschool 1, Wateringen     - speelt onder A.  
2. Het Kompas 1, Maasdijk     - speelt onder B 
3. De Aventurijn 2, Maasdijk     - speelt onder C 
4. Openbare Daltonschool, Naaldwijk    - speelt onder D 

 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule G is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 2a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 2b 
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Naaldwijk – sportpark “De Hoge Bomen” bij r.k.v.v. “Westlandia”   
 

Jongens - Hoofdpoule R    - veld 3a   

1. De Ouverture 1, Naaldwijk     - speelt onder A 
2. De Regenboog 2, Naaldwijk     - speelt onder B 
3. Bernadetteschool 1, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. Verburch-hof 1, Poeldijk      - speelt onder D 
5. De Zeester, Monster      - speelt onder E 
 
 

Jongens - Hoofdpoule S     - veld 3b   

1. Andreashof 1, Kwintsheul     - speelt onder A.  
2. Bernadetteschool 3, Naaldwijk     - speelt onder B 
3. De Regenboog 1, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. Montessorischool 2, Naaldwijk     - speelt onder D 
5. Kon. Julianaschool 2, De Lier     - speelt onder E 

 
Het wedstrijdschema(2 x 7,5 min.) voor deze poules is als volgt: 

13.30  A-B  ..-.. 14.50  D-E  ..-.. 15.50  D-A  ..-..  

13.50  C-D  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. 16.10  C-E  ..-..  

14.10  E-A  ..-.. 15.30  E-B  ..-.. 16.30  B-D  ..-.. 

14.30  B-C  ..-..  
 
 
Jongens - Hoofdpoule T     - veld 5a en 5b  

1. Montessorischool 1, Naaldwijk     - speelt onder A 
2. Kon. Julianaschool 1, De Lier      - speelt onder B 
3. De Ouverture 2, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. Bernadetteschool 2, Naaldwijk     - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule T is als volgt: 

13.55   A-B  ..-.. 14.45  D-A  ..-.. 15.35  B-D  ..-.. veld 5a 

13.55   C-D  ..-.. 14.45  B-C  ..-.. 15.35  A-C  ..-.. veld 5b 
 
N.B. Op dit veld speelt ook de meisjespoule K om 13.30, 14.20 en 15.10! 
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Jongens - Reservepoule     - veld 6a   

1. De Diamant 1, Naaldwijk     - speelt onder A.  
2. Verburch-hof 2, Poeldijk      - speelt onder B 
3. De Diamant 2, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. Andreashof 2, Kwintsheul     - speelt onder D 
5. Verburch-hof 3, Poeldijk      - speelt onder E 

 
Het wedstrijdschema(2 x 7,5 min.) voor deze poule is als volgt: 

13.30  A-B  ..-.. 14.50  D-E  ..-.. 15.50  D-A  ..-..  

13.50  C-D  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. 16.10  C-E  ..-..  

14.10  E-A  ..-.. 15.30  E-B  ..-.. 16.30  B-D  ..-.. 

14.30  B-C  ..-.. 

 
Meisjespoule H  - veld 6b   

1. De Ouverture, Naaldwijk     - speelt onder A.  
2. Kon. Julianaschool 1, De Lier     - speelt onder B 
3. Bernadetteschool 2, Naaldwijk     - speelt onder C 
4. Montessorischool, Naaldwijk     - speelt onder D 
5. Andreashof, Kwintsheul      - speelt onder E 

 
Het wedstrijdschema(2 x 7,5 min.) voor deze poule is als volgt: 

13.30  A-B  ..-.. 14.50  D-E  ..-.. 15.50  D-A  ..-..  

13.50  C-D  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. 16.10  C-E  ..-..  

14.10  E-A  ..-.. 15.30  E-B  ..-.. 16.30  B-D  ..-.. 

14.30  B-C  ..-.. 

 

 

Meisjespoule K  - veld 5a en 5b  

1. De Regenboog, Naaldwijk     - speelt onder A 
2. Bernadetteschool 1, Naaldwijk     - speelt onder B 
3. Kon. Julianaschool 2, de Lier     - speelt onder C 
4. De Zeester, Monster      - speelt onder D 
 

Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule K is als volgt: 

13.30   A-B  ..-.. 14.20  D-A  ..-.. 15.10  B-D  ..-.. veld 5a 

13.30   C-D  ..-.. 14.20  B-C  ..-.. 15.10  A-C  ..-.. veld 5b 

 
N.B. Op dit veld speelt ook de jongens hoofdpoule T om 13.55, 14.45 en 15.35! 



  

Pagina | 15  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

Pagina | 16  

 

Naaldwijk – sportpark “De Hoge Bomen” bij v.v. “Naaldwijk”   
 

N.B. De veldnummers hieronder zijn nog niet definitief! Kunnen dus nog op de dag  

          gewijzigd worden. 

 

Jongens - Hoofdpoule A  - veld 1a en 1b  

1. winnaar hoofdpoule A   - speelt onder A 
2. winnaar hoofdpoule E   - speelt onder B 
3. winnaar hoofdpoule K   - speelt onder C 
4. winnaar hoofdpoule P   - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule A is als volgt: 

13.00   A-B  ..-.. 13.50  D-A  ..-.. 14.40  B-D  ..-.. veld 1a 

13.00   C-D  ..-.. 13.50  B-C  ..-.. 14.40  A-C  ..-.. veld 1b 

 

 
Jongens - Hoofdpoule B  - veld 1a en 1b  

1. winnaar hoofdpoule B   - speelt onder A 
2. winnaar hoofdpoule F   - speelt onder B 
3. winnaar hoofdpoule L   - speelt onder C 
4. winnaar hoofdpoule R   - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule B is als volgt: 

13.25   A-B  ..-.. 14.15  D-A  ..-.. 15.05  B-D  ..-.. veld 1a 

13.25   C-D  ..-.. 14.15  B-C  ..-.. 15.05 A-C  ..-.. veld 1b 

 

 
Jongens - Hoofdpoule C  - veld 2a en 2b  

1. winnaar hoofdpoule C   - speelt onder A 
2. winnaar hoofdpoule G   - speelt onder B 
3. winnaar hoofdpoule M   - speelt onder C 
4. winnaar hoofdpoule S   - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule c is als volgt: 

13.00   A-B  ..-.. 13.50  D-A  ..-.. 14.40  B-D  ..-.. veld 2a 

13.00   C-D  ..-.. 13.50  B-C  ..-.. 14.40  A-C  ..-.. veld 2b 

 
 

Jongens - Hoofdpoule D  - veld 2a en 2b  

1. winnaar hoofdpoule D   - speelt onder A 
2. winnaar hoofdpoule H   - speelt onder B 
3. winnaar hoofdpoule N   - speelt onder C 
4. winnaar hoofdpoule T   - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule B is als volgt: 

13.25   A-B  ..-.. 14.15  D-A  ..-.. 15.05  B-D  ..-.. veld 2a 

13.25   C-D  ..-.. 14.15  B-C  ..-.. 15.05 A-C  ..-.. veld 2b 
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15.40 Poulewinnaars tegen elkaar 
 Winnaar poule A     -     Winnaar poule C  ..-.. veld 1a 
 Winnaar poule B     -     Winnaar poule D  ..-.. veld 2a 
 
16.15 uur   wedstrijd om de 3e en 4e plaats 

    verliezer wedstrijd A/C   -   verliezer wedstrijd B/D  ..-.. veld 2a 

 

Finale – jongens:       

16.15 uur   wedstrijd om de 1e en 2e plaats  

    winnaar wedstrijd A/C   -   winnaar wedstrijd B/D  ..-.. veld 1a 

 

 

 
 

Meisjespoule A   - veld 3a   

1. winnaar poule A     - speelt onder A 
2. winnaar poule C    - speelt onder B 
3. winnaar poule E    - speelt onder C 
4. winnaar poule G      - speelt onder D 
5. winnaar poule K    - speelt onder E 

 
Het wedstrijdschema(2 x 7,5 min.) voor deze poule is als volgt: 

13.00  A-B  ..-.. 14.20  D-E  ..-.. 15.20  D-A  ..-..  

13.20  C-D  ..-.. 14.40  A-C  ..-.. 15.40  C-E  ..-..  

13.40  E-A  ..-.. 15.00  E-B  ..-.. 16.00  B-D  ..-.. 

14.00  B-C  ..-.. 

 

Meisjespoule B   - veld 3b   

1. winnaar poule B    - speelt onder A 
2. winnaar poule D    - speelt onder B 
3. winnaar poule F    - speelt onder C 
4. winnaar poule H      - speelt onder D 
 
Het wedstrijdschema( 2 x 10 min.) voor poule B is als volgt: 

13.25  A-B  ..-.. 14.25  D-A  ..-.. 15.25  B-D  ..-.. veld 3b 

13.50  C-D  ..-.. 14.50 B-C  ..-.. 15.50  A-C  ..-.. veld 3b 

N.B.  Tussen de wedstrijd van 13.50 en 14.25 uur en die van 14.50 en 15.25 uur zitten 10 

minuten extra om even te rusten! 
 

16.35 uur   wedstrijd om de 3e en 4e plaats 

    nr. 2 poule A     -     nr. 2 poule B  ..-.. veld 3b 

 

Finale meisjes:      

16.35 uur   wedstrijd om de 1e en 2e plaats  

    nr. 1 poule A     -     nr. 1 poule B  ..-.. veld 3a 

 




