
WELKOM,   
Namens de jeugdcommissie van BVV Barendrecht 
heten we u van harte welkom op sportpark “De 
Bongerd” op een van onze  

jeugdtoernooien.  

BVV Barendrecht is een grote vereniging met meer dan 2.000 
leden. In totaal zijn er meer dan 100 BVV-teams. Waaronder 66 
jeugdteams, een interne competitie voor 5- en 6-jarigen, 3 
vrouwenteams, 5 meisjesteams, een 35+ competitie en 2 G-
teams.   
  
Sportpark “de Bongerd” heeft 9 wedstrijdvelden, waarvan 5 
kunstgrasvelden.  
Adres:    
Sportpark "De Bongerd"   
Dierensteinweg 6   
2991 XJ Barendrecht   
Telefoon; 0180-613821   
  
De komende weken worden er diverse toernooien gespeeld:  
  
2 juni JO11-toernooi  
9 juni JO9-toernooi  
16 juni Akemann Girls Cup (MO19+MO17)  
  
Deze toernooien zijn niet mogelijk zonder de inzet van diverse 
vrijwilligers en sponsors. Hartelijk dank voor jullie inzet en/of 
bijdrage.  
Wij wensen spelers en begeleiding een plezierige en sportieve dag.    
  
Namens de toernooicommissie van BVV Barendrecht,   
  
Marjan van der Tholen  
tel. 06 - 101 401 17  
bvvtoernooien@gmail.com 
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TOERNOOIREGLEMENT   
Het OCHTEND toernooi begint om 09.00 uur.   
Prijsuitreiking vanaf 12.05 uur. 
 
De leiders van de teams dienen zich uiterlijk een half uur voor 
aanvang van het toernooi te melden bij de wedstrijdleiding. Deze is 
te vinden in de commissiekamer, gelijk bij binnenkomst kantine 
links.  
 
Het wedstrijdschema staat gepubliceerd op de BVV-site en hopelijk 
ook via de tv-schermen in de kantine. Via de mobiele telefoon en de 
tv-schermen kan je het wedstrijdschema bekijken. Na iedere 
speelronde zal de uitslag worden verwerkt en is direct de stand in 
de poule zichtbaar op de mobiele telefoon en tv-schermen. 
Desgewenst zullen er ook wedstrijdschema’s in papieren versie 
aanwezig zijn.  

BVV Barendrecht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
vermissing en/of diefstal van eigendommen van spelers of 
begeleiders.    

De kleedkamers gaan tijdens het toernooi NIET op slot.   
Zorg dus dat waardevolle spullen meegenomen 
worden. Laat de kleedkamers opgeruimd achter.  

Van de begeleiding verwachten wij dat zij erop toe zien dat de 
spelers van hun team en eventuele supporters/ouders zich in en om 
het veld behoorlijk gedragen.  
ALLEEN spelers en coaches mogen zich op de velden bevinden.  
Toeschouwers achter de hekken.   

Afval in de afvalbakken!  

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de 
KNVB.  

 

De speelduur van de wedstrijden is 25 minuten. Er wordt niet 
gewisseld van speelhelft. Het eerstgenoemde team heeft de aftrap.   



Ieder team is verplicht om reservetenues of hesjes met een 
duidelijk afwijkende kleur bij zich te hebben.  Het eerstgenoemde 
team draagt de reservetenues bij te veel op elkaar gelijkende 
shirts.  De teamleiders dragen hier de verantwoording voor. 

  
De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed 
te staan voor een vlot verloop van het toernooi. Na afloop van de 
wedstrijd zorgen de teamleiders dat de spelers het veld snel 
verlaten.  
  
Indien een team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is, 
wordt de wedstrijd genoteerd als 3-0 verloren.   

De spelbegeleiders zijn bevoegd om een speler 5 minuten van het 
speelveld te sturen. Dit wordt gemeld bij de wedstrijdleiding. 
Indien een speler voor de 2e keer een 5 minutenstraf ontvangt 
wordt hij/zij van verdere deelname uitgesloten.   
  
De puntentelling is als volgt:  
3 punten bij winst 
1 punt bij gelijkspel 
0 punten bij verlies 
  



ZORG ERVOOR DAT DE UITSLAG IS GECHECKT MET DE  
SPELBEGELEIDER. ER KAN LATER NIET MEER GERECLAMEERD 
WORDEN OVER DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD.  

Na de poulewedstrijden wordt de eindstand opgemaakt.    
Indien twee of meer teams gelijk eindigen beslist   
1. het doelsaldo   
2. het aantal gescoorde doelpunten   
3. het onderlinge resultaat   

Mocht er hierna nog geen beslissing zijn, dan worden er 
strafschoppen genomen. Ieder team neemt 5 strafschoppen 
genomen door 5 verschillende spelers. De strafschoppen worden 
om en om genomen. Mocht er ook nu nog geen beslissing zijn dan 
volgt er een strafschoppenserie volgens het knock-outsysteem.    

De toernooileiding behoudt zich het recht voor om beslissingen te 
nemen waarin het reglement niet voorziet.   

EHBO via de wedstrijdleiding in de commissiekamer.  
Indien nodig bellen met 06-10140117.  
Er komt dan een EHBO-er naar het veld.  
  



VELDCOORDINATOREN IN PLAATS VAN 
SPELBEGELEIDERS 
  
Veel van onze spelbegeleiders spelen vandaag zelf een toernooi en 
zijn niet beschikbaar. Hierdoor zullen de eerstgenoemde teams in 
het wedstrijdschema moeten zorgen voor een spelbegeleider. 
 
Op ieder veld is een veldcoördinator aanwezig. Deze noteert de 
uitslag en geeft deze door aan de wedstrijdleiding.  
  
  

 

  

  
  



KLEEDKAMERINDELING  
OCHTEND 
  
BVV Barendrecht JO11-3 Kleedkamer 9  
BVV Barendrecht JO11-4 Kleedkamer 9  
BVV Barendrecht JO11-5 Kleedkamer 9  
BVV Barendrecht JO11-6 Kleedkamer 7  
BVV Barendrecht JO11-10 Kleedkamer 7  
GOZ JO11-1 Kleedkamer 7  
Kethel Spaland JO11-1 Kleedkamer 5  
Kethel Spaland JO11-2 Kleedkamer 5  
GOZ JO11-3 Kleedkamer 5  
Nieuwenhoorn JO11-1 Kleedkamer 23  
Nieuwenhoorn JO11-3 Kleedkamer 23  
BVCB JO11-3 Kleedkamer 13  
BVCB JO11-7 Kleedkamer 13  
Schoonhoven JO11-2 Kleedkamer 3  
Zoetermeer JO11-3 Kleedkamer 3 
Unitas JO11-2 Kleedkamer 25  
Meerburg JO11-3 Kleedkamer 25  
Nieuwenhoorn JO11-5 Kleedkamer 15  
Oude Maas JO11-2 Kleedkamer 15  
Xerxes DZB JO10-2 Kleedkamer 3  
  
MEISJES  Kleedkamer 18 

  

LET OP:  

Helaas hebben wij ook regelmatig te maken met diefstal. Wees het 
dievengilde te slim af en neem waardevolle spullen mee!   



PLATTEGROND   
Het terrein van Sportpark "De Bongerd" is 
groot.  Hieronder de plattegrond van de 
velden.   
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