Wedstrijd programma
24 augustus 2019

Schouwen Duiveland
Jeugd Toernooi

Locatie:
Sportpark van Zuijen
Leliendaleweg 13
4328 LD Burgh Haamstede

Organisatie:
Regio Voetbal Schouwen-Duiveland
FC de Westhoek

Beste trainer/leiders en (ouders van) deelnemers,
Hierbij ontvangen jullie het programmaboekje voor het Schouwen Duiveland Jeugdtoernooi op zaterdag 24 augustus 2019 bij FC de
Westhoek, locatie sv DFS.
Jullie ontvangen hierbij het programma digitaal en op 24 augustus a.s.
zijn er op de locatie waar gespeeld wordt programmaboekjes
aanwezig.
Wij verzoeken de leiders / leidsters zich bij aankomst te melden bij het
wedstrijdsecretariaat.
Graag nemen we dan ook de bijeen vergaarde euro's in ontvangst,
welke dit jaar ten goede komen aan de Manege Balans; Stichting
paardrijden gehandicapten Schouwen Duiveland.
Voor alle duidelijkheid willen wij u er op attenderen dat iedere
deelnemende jeugdspeler 1 euro moet betalen welke geheel ten goede
komt aan de Manege Balans; Stichting paardrijden gehandicapten
Schouwen Duiveland.
Bij twijfel over het al dan niet doorgaan van het toernooi op 24 augustus
a.s. kunt u contact opnemen met Ellen van der Bijl, tel. 06-28939374

Tot slot alvast bedankt voor jullie inzet. Samen hopen we er op 24
augustus a.s. een geweldige voetbaldag van te maken.

Met vriendelijke groet,
Regio Voetbal Schouwen – Duiveland
FC de Westhoek

Wedstrijdduur
Zoals u in het programma ziet, is er tussen de wedstrijden wisseltijd
opgenomen.
De wedstrijden zullen 15 of 20 minuten duren.
Begin-/eindsignaal worden centraal gegeven.
We doen een dringend beroep op de teamleiders/-leidsters, er zorg
voor te dragen dat hun team op tijd “speelklaar” is.
Alleen op die manier kunnen we het toernooi volgens het geplande
schema afwerken.

Aftrap/doelkeuze
Voor alle wedstrijden geldt: het team wat als eerste wordt genoemd
heeft doelkeuze en het als tweede genoemde team heeft de aftrap.
Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Bij de teams O7, O8 en O9 is de leider van het “thuis” spelende
team Spelleider en geeft de eindstand, gelijk na de wedstrijd, door
in het wedstrijd secretariaat.
Poulewinnaar
Het team met het hoogst behaalde aantal wedstrijdpunten is uiteraard
poulewinnaar. Eindigen meerdere teams met een gelijk aantal punten,
dan gaat het in chronologische volgorde om:
1. het doelsaldo. Indien gelijk dan:
2. het aantal gescoorde doelpunten. Indien gelijk dan:
3. het onderling resultaat
Leveren deze drie punten nog geen winnaar op, dan zullen vijf
strafschoppen de beslissing moeten brengen.
Indien dan nog geen beslissing is verkregen, dan neemt elk team
alsnog een strafschop. Wie mist is “verliezer”.
Voor elk deelnemend team is een prijs beschikbaar. De prijs uitreiking
voor de JO7, JO8 en JO9 vindt plaats rond 11.45 uur. Van JO11 rond
12.25 uur en van JO13 om 16.00 uur.

Kleedruimte
Zeker in de morgenuren zal het “krap” worden in de kleedkamers.
We hopen dat alle leiders/leidsters daar begrip voor hebben en er voor
zorgen dat hun team direct na het omkleden de kleedkamer verlaat en
dat de spullen op een zo klein mogelijke oppervlakte worden achter
gelaten. Waardevolle spullen kunnen in bewaring worden gegeven bij
het wedstrijdsecretariaat.
De kleedkamer indeling is te vinden in de hal bij de kleedkamers en op
de kleedkamer deuren.

Deelnemersbijdrage
Tijdens het Schouwen - Duiveland Jeugdtoernooi wordt van alle
deelnemers een bijdrage van één euro gevraagd.

Tegoed bon
Bij het aanmelden krijgt ieder team een bon om limonade, fruit en chips
op te halen aan de bar.
Dit is gesponsord door AH Market Plaza Burgh Haamstede.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij:
Ellen van der Bijl
tel. 06-28939374
e-mail: lervdbijl@zeelandnet.nl

Poule-indeling:
JO-7
Fc de Westhoek jo7-1
Sknwk jo7-1
Bruse boys jo7-1
MZC'11 jo7-1
MZC'11 jo7-3
TIJD

Wedstrijd

1

09.00-09.15

Fc de Westhoek JO7 - Sknwk JO7

2

2

09.20-09.35

Bruse boys JO7 - MZC'11 JO7-1

2

3

09.40-09.55

MZC'11 JO7-3 - Fc de Westhoek JO7

2

4

10.00-10.15

Sknwk JO7 - Bruse boys JO7

2

5

10.20-10.35

MZC'11 JO7-3 - MZC'11 JO7-1

2

6

10.40-10.55

Fc de Westhoek JO7 - Bruse boys JO7

2

7

11.00-11.15

Sknwk JO7 - MZC'11 JO7-1

2

8

11.00-11.15

Bruse boys JO7 - MZC'11 JO7-3

2

9

11.20-11.35

Fc de Westhoek JO7 - MZC'11 JO7-1

2

Sknwk JO7 - MZC'11 JO7-3

2

10 11.20-11.35

Veld

JO-8
Bruse boys jo8-1
Sknwk jo8-1
WIK'57 jo8-1

Duiveland jo9-1
Tijd
1
2
3
4
5
6

Wedstrijd
09.00-09.15
09.20-09.35
09.40-09.55
10.00-10.15
10.20-10.35
10.40-10.55

JO-9

Bruse boys jo8 - Sknwk jo8
Wik'57 jo8 - Duiveland jo9
Bruse boys jo8 - Wik'57 jo8
Sknwk jo8 - Duiveland jo9
Bruse boys jo8 - Duiveland jo9
Sknwk jo8 - Wik'57 jo8 jo8

Veld 2
2B
2B
2B
2B
2B
2B

Wik'57 jo9-1
DZC’09 jo9
Bruse boys jo10
Fc de Westhoek jo9-1
Mzc'11 jo9-1
Tijd
1 09.00-09.15
2 09.20-09.35
3 09.40-09.55
4 10.00-10.15
5 10.20-10.35
6 10.40-10.55
7 11.00-11.15
7 11.00-11.15
8 11.20-11.35
8 11.20-11.35

Wedstrijd
Wik'57 jo9 – DZC’09 jo9
Bruse boys jo10 - Fc de Westhoek jo9
Wik'57 jo9 - MZC'11 jo9
Bruse boys jo10 – DZC’09 jo9
Fc de Westhoek jo9 - MZC'11 jo9
Wik'57 jo9 - Bruse boys jo10
Fc de westhoek jo9 - Wik'57 jo9
MZC'11 jo9 – DZC’09 jo9
MZC'11 jo9 - Bruse boys jo10
Fc de Westhoek jo9 – DZC’09 jo9

JO-11 Poule A
Fc de Westhoek jo11-1

Veld 2
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2B
2A
2B

Bruse boys jo11-1
Mzc'11 jo11-1
Duiveland jo11-1
DZC'09 jo11-1

Tijd

Wedstrijd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fc de Westhoek jo11-1 - Bruse boys jo11-1
MZC'11 jo11-1 - Duiveland jo11
DZC'09 jo11-1 - Fc de Westhoek jo11-1
Bruse boys jo11-1 - MZC'11 jo11-1
Duiveland jo11 - DZC'09 jo11-1
Fc de Westhoek jo11-1 - MZC'11 jo11-1
Bruse boys jo11-1 - DZC'09 jo11-1
Duiveland jo11-1 - Fc de Westhoek jo11-1
DZC'09 jo11-1 - MZC'11 jo11-1
Bruse boys jo11-1 - Duiveland jo11

09.00-09.15
09.20-09.35
09.40-09.55
10.00-10.15
10.20-10.35
10.40-10.55
11.00-11.15
11.20-11.35
11.40-11.55
12.00-12.15

Veld1

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A

JO-11 Poule B
Fc de Westhoek jo11-2
Bruse boys jo11-2
Fc de Westhoek jo11-3
MZC'11 jo11-2
Sknwk jo11-1

Tijd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

09.00-09.15
09.20-09.35
09.40-09.55
10.00-10.15
10.20-10.35
10.40-10.55
11.00-11.15
11.20-11.35
11.40-11.55
12.00-12.15

Wedstrijd
Fc de Westhoek jo11-2 - Bruse boys jo11-2
fc de Westhoek jo11-3 - MZC'11 jo11-2
Sknwk jo11-1 - Fc de Westhoek jo11-2
Bruse boys Jo11-2 - Fc de Westhoek jo11-3
MZC'11 jo11-2 -Sknwk jo11-1
Fc de Westhoek jo11-2 - Fc de Westhoek jo11-3
Bruse boys Jo11-2 - MZC'11 jo11-2
Sknwk jo11-1 - Fc de Westhoek jo11-3
Fc de Westhoek jo11-2 - MZC'11 jo11-2
Bruse boys jo11-2 - Sknwk jo11-1

Veld 1
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B

JO-13 Poule A
MZC'11 jo13-2
Fc de Westhoek jo13-1
Sknwk jo13-1
Bruse boys jo13-1
Tijd

Wedstrijd

Veld

13.00 - 13.20

MZC'11 jo13-2 - Fc de Westhoek jo13-1

hoofdveld

13.00 - 13.20

Sknwk jo13-1 - Bruse boys jo13-1

2de veld

14.00 - 14.20

MZC'11 jo13-2 - Bruse boys jo13-1

hoofdveld

14.00 - 14.20

Fc de Westhoek jo13-1 - Sknwk jo13-1

2de veld

15.00 - 15.20

Sknwk jo13-1 - MZC'11 jo13-2

hoofdveld

15.00 - 15.20

Fc de Westhoek jo13-1 - Bruse Boys jo13-1

2de veld

JO-13 Poule B
MZC'11 jo13-3
Fc de Westhoek jo13-2
Brouwershaven jo13-1
Bevelanders jo 13-1

Tijd

Wedstrijd

Veld

13.30 - 13.50

MZC'11 13-3 - Fc de Westhoek jo13-2

hoofdveld

13.30 - 13.50

Brouwershaven jo13-1 – Bevelanders jo 13-1

2de veld

14.30 - 14.50

MZC'11 13-3 – Bevelanders jo 13-1

hoofdveld

14.30 - 14.50

Fc de Westhoek jo13-2 - Brouwershaven jo13-1

2de veld

15.30 - 15.50

MZC'11 jo13-3 - Brouwershaven jo13-1

hoofdveld

15.30 - 15.50

Fc de Westhoek jo13-2 – Bevelanders jo 13-1

2de veld

Therapeutisch paardrijden

Op Manege Balans bieden wij therapeutisch paardrijden aan voor minder valide kinderen
en volwassenen en kinderen en volwassenen met gedragsproblemen en
gedragsstoornissen. ADHD, autisme en borderline zijn slechts enkele voorbeelden.
Invaliditeit, gedragsproblemen of stoornissen vinden we eigenlijk niet de juiste term, het is
moeilijk om een passend woord te vinden voor onze medemens die anders in het leven
staat.
Ook als revalidatie kan het paardrijden geschikt zijn. Dit altijd nadat je overleg hebt gehad
met de eigen therapeut.
Samen met één van onze paarden helpen wij contact te maken, rust en ritme te geven,
evenwicht in het leven te (her)vinden. Elke cliënt reageert op zijn of haar eigen manier
hierop, ook de paarden hebben hun eigen reactie, zijn begripvol en zeker een spiegel van
ons gedrag. Vanuit een eerste contact vullen we de vorm van therapie in.
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Marian van der Meij,
telefoonnummer 06 10 88 76 10.
Voor meer informatie over therapeutisch paardrijden ga naar onze site van de SPGSD
Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Schouwen-Duiveland.
Langskomen om de sfeer op onze manege te proeven mag altijd.

