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Het Sc ’t Zand meisjes toernooi 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door : 

 
BDO: uw accountant, belastingadviseur en consultant 
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Colofon en routebeschrijving 

 
Accommodatie en clubhuis:  Toernooicommissie:  

Bijsterveldenlaan 1   Bianca Aben 
5045 ZZ  Tilburg   Marijn Segers 
013 – 570 39 84   

 
Routebeschrijving: 
Vanaf A58 Breda: afslag Gilze-Rijen Tilburg West. Onderaan afrit links. Bij 
derde stoplichten rechts (Bredaseweg). Bij eerste stoplichten links 
(Reeshofweg). Derde rotonde rechts. Eerste rotonde links. Eerste rotonde 
links (Heereveldendreef). Eerste rotonde links, SC ’t Zand ligt aan uw 
rechterhand. 
Vanaf A58 Eindhoven: afslag Tilburg West. *Bovenaan afrit linksaf. Links 
aanhouden tot beneden aan stoplicht. Hier linksaf (Baroniebaan N282) Na 
ruim 3 km (6e stoplicht) rechts af (Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg). 
Tweede stoplicht linksaf (Huibevendreef) Eerste rotonde rechtsaf 
(Heereveldendreef) Eerste rotonde links, SC ’t Zand ligt aan uw rechterhand. 
Vanaf N59 Den Bosch: Ga richting Breda en neem niet de afslag Tilburg, maar 
verderop de afslag Tilburg West. Volg dan de aanwijzingen A58 Eindhoven 
hierboven vanaf * 
Vanaf A261(N261) Waalwijk: Zodra u Tilburg inrijdt bij stoplichten rechtsaf 
(Zevenheuvelenweg). 1e rotonde linksaf. Bij 1e stoplichten rechtsaf 
(Dongenseweg). Bij 1e stoplichten linksaf (Burg Baron van Voorst tot 
Voorstweg) * Bij 2e stoplichten rechtsaf (Moerse Dreef) Eerste rotonde 
rechtsaf. SC ’t Zand ligt aan uw rechterhand. 
Vanaf A27 Gorinchem: Neem afslag Dongen. Boven aan afrit rechtsaf. Deze 
volgen en direct na het bord bebouwde kom Dongen rechtsaf. Na de brug 
over het kanaal bij de stoplichten linksaf. Voorbij tankstation de Fakkel 
(rechterkant) en Coca Cola fabriek (linkerkant) bij de stoplichten rechtsaf. 
Direct daarna de rotonde 3/4e deel nemen. Bij Hornbach aan uw rechterhand 
rechtsaf. Volg dan de aanwijzingen A261 Waalwijk hierboven vanaf * 
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Algemene bepalingen 

 
S.C.’t Zand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoek- of stukgeraakte 
eigendommen en/of beschadigingen daar aan, in de meest ruime zin van het 
woord. 
Deze bepaling geldt ook voor ongevallen van welke aard dan ook. Elke 
vereniging zorgt voor orde en netheid zowel binnen als buiten de 
kleedkamers, als op de speelvelden en bij het verlaten van het complex na 
het toernooi. 
Bij elke schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van eigendommen van 
S.C.’t Zand zal de betreffende vereniging aansprakelijk worden gesteld en 
geacht worden S.C.’t Zand schadeloos te stellen. 
Het is niet toegestaan met voetbalschoenen het clubhuis te betreden, hier zal 
nauwlettend op worden toegezien. 
Het is niet toegestaan om flesjes, glazen, terrasstoelen of ander meubilair 
mee naar de speelvelden te nemen. 
Op de kunstgrasvelden gelden aangepaste regels. Deze staan vermeldt bij het 
betreden van de kunstgrasvelden. 
In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
toernooicommissie van S.C.’t Zand. 
De verenigingen verklaren door hun deelnemen dat zij akkoord gaan met 
deze bepalingen. 
Bij aankomst en aanmelding ontvangt u een toernooiboekje en een 
programmering. 
 
Wij wensen u, hetzij als leider, als speler of wellicht als supporter, een 
aangenaam verblijf op ons sportcomplex bij dit toernooi. 
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Toernooi reglementen 

 
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB. De 
deelneming is opengesteld voor speelsters die aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 
 
Junioren B-hoog: Zijn speelsters die op of na 01 jan 1999 geboren zijn. 
Junioren B:  Zijn speelsters die op of na 01 jan 2000 geboren zijn. 
Junioren C-hoog: Zijn speelsters die op of na 01 jan 2001 geboren zijn. 
Junioren C:  Zijn speelsters die op of na 01 jan 2002 geboren zijn. 
Pupillen D:  Zijn speelsters die op of na 01 jan 2004 geboren zijn. 
Pupillen E:  Zijn speelsters die op of na 01 jan 2006 geboren zijn. 
 
Voor aanvang van het toernooi dienen de leiders van de deelnemende teams 
een lijst met namen, geboortedatum en relatienummers (KNVB) in te leveren 
Zou blijken dat tijdens het toernooi een ongerechtige speelster heeft 
meegedaan, kan geen aanspraak worden gemaakt op een behaalde plaats 
en/of aandenken. 
Een speelster kan tijdens het toernooi slechts voor één team uitkomen. 
Iedere team dient zorg te dragen voor een set reserveshirts in afwijkende 
clubkleuren. 
De puntentelling is als volgt: Winst 3 punten, gelijk 1 punt en verlies 0 punten 
Winnaar in de poule wordt het team dat de meeste wedstrijdpunten heeft 
behaald. Is het puntentotaal van twee of meer teams gelijk dan beslist het 
doelsaldo. Mocht ook dit gelijk zijn wordt dan beslist het hoogst aantal 
gescoorde doelpunten. Zou ook hierdoor geen beslissing vallen bepaalt het 
resultaat van de eventueel onderling gespeelde wedstrijd over de plaatsing. 
Als dit ook geen uitsluitsel geeft zullen om en om strafschoppen genomen 
worden. Zolang totdat er een beslissing valt. Bij niet opkomen, of indien 5 
minuten na de vastgestelde aanvangstijd een vereniging niet tot spelen 
gereed is, heeft het desbetreffende team de wedstrijd met 2-0 verloren. 
Tijdens de wedstrijden mag doorlopend gewisseld worden, mits dit niet 
geschiedt ter vervanging van een uit het veld gestuurde speelsters. 
Indien een speelsters tijdens de wedstrijd van de scheidsrechter een officiële 
waarschuwing krijgt, mag zij de daaropvolgende wedstrijd niet meespelen. 
Indien een speler van het veld wordt gezonden (rode kaart) is zij van verdere 
deelname aan het toernooi uitgesloten.  
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Het EK Vrouwen komt naar Nederland! 
 
Het EK Voetbal voor Vrouwen vindt aankomende zomer van 16 juli tot en met 
6 augustus plaats in Nederland. Het is het grootste EK ooit, want nog nooit 
deden er zoveel landen mee. Maar liefst 16 Europese top teams, waaronder 
de OranjeLeeuwinnen, gaan deze zomer in Nederland de strijd met elkaar aan. 
In totaal zijn er maar liefst 31 wedstrijden verdeeld over 7 speelsteden: Breda, 
Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.  
 
Trophy Tour 
Tijdens het toernooi kun je op de foto met de enige echte EK Trophy. Maak jij 
een toffe foto tijdens de Trophy Tour met de trofee? Deel hem met 
#WEURO2017 en bekijk je foto via www.weuro2017.nl/trophytour.  
 
Wedstrijden in Tilburg 

 Dinsdag 18 juli: Frankrijk – IJsland  

 Vrijdag 21 juli: Duitsland – Italië  

 Maandag 24 juli: België – Nederland 

 Donderdag 27 juli: Portugal – Engeland 

 Zondag 30 juli:  Kwartfinale (#1 Poule C – #2 Poule D) 

http://www.weuro2017.nl/trophytour
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Tijdens het toernooi kun je op de foto met 

de enige echte EK Trophy 
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Deelnemende verenigingen 

 
SC Buitenveldert    Amsterdam 
Eldenia      Arnhem 
BVV Barendrecht    Barendrecht 
VV Terlo     Bergeijk 
Bladella      Bladel 
DVVC      Dongen 
VIOD      Driezum 
RKDVC      Drunen 
Nieuw Woensel     Eindhoven 
DSE      Etten-Leur 
Hilvaria      Hilvarenbeek 
SC ’t Gooi     Hilversum 
MVV ’58     Meteren 
Zeelandia Middelburg    Middelburg 
Borussia Mönchengladbach   Mönchengladbach Duitsland 
DBGC      Oude-Tonge 
VVR      Rijsbergen 
SC ’t Zand     Tilburg 
SV Reeshof     Tilburg 
TSV NLC     Tilburg 
Zwaluw VFC     Vught 
UVVA      Utrecht 
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Plattegrond speelvelden complex 
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Globale programmering 

 
Alle verenigingen ontvangen bij aankomst de definitieve programmering. 
De globale programmering is als volgt: 
 
Zaterdag 17 juni 2017 MF   ME   MD   MC-laag 
Zondag  18 juni 2017 MC-hoog   MB-laag   MB-hoog 

Categorie  Aanvang eerste 
wedstrijd  

Einde laatste 
wedstrijd  

Prijsuitreiking  

MB-hoog 10:30 uur 16.00 uur 16.15 uur 

MB-laag 10:30 uur 16.00 uur 16.15 uur 

MC-hoog 10:30 uur 16.00 uur 16.15 uur 

MC-laag 09:30 uur 16.30 uur 16.45 uur 

MC 09:30 uur 16.30 uur 16.45 uur 

ME 09:30 uur 16.30 uur 16.45 uur 

MF 12:00 uur  16:45 uur 

Wedstrijden beginnen en eindigen op het centrale sein van de 
wedstrijdleiding. Duur wedstrijden zijn 2 x 10 minuten. 
Gedurende het toernooi worden er meerdere activiteiten op ons funpark 
georganiseerd. Elk team is hiervoor in geroosterd. 
 
Activiteiten op het funpark op zaterdag zijn: 

 Het hardste schot 

 Voetbalflipper 

 Rokjesvoetbal 

 Kratje van het latje (leiders) 
Activiteiten op het funpark op zondag zijn: 

 Penalty schieten 

 Kratje van het latje (leiders) 
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Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking op zaterdag 17 juni 2017 vindt plaats op het hoofdveld om 
16.45 uur. Vanessa Susanna zal de prijsuitreiking verzorgen. 

 
 
Vanessa is op dit moment spits bij PSV-vrouwen 
 
De prijsuitreiking op zondag 18 juni 2017 vindt plaats op het hoofdveld om 
16.15 uur. Jeslynn Kuipers zal de prijsuitreiking verzorgen. 

 
 
Jeslynn is op dit moment de aanvoerder van PSV-vrouwen. 
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Reglementen funpark 

 
Ieder team wordt ingedeeld voor de volgende activiteiten. Zorg dat je 
aanwezig bent tijdens het tijdschema waarin je gepland staat. Het kan zijn 
dat “Kratje van het latje” gepland staat met nog een activiteit. 
 
Het hardste schot  
Alle speelsters van een team krijgen conform het schema de gelegenheid om 
3x zo hard mogelijk te schieten. Per team wordt diegene met “Het hardste 
schot” genoteerd met de snelheid waarmee geschoten is. De winnaar per 
leeftijdscategorie/sterkte is de speler met de hoogste score. 
 
Leg de bal op de juiste afstand van het doel. 
Dit is op een witte lijn op ongeveer 7 meter van het doel 
Schiet op het doel en wacht tot de wedstrijdleiding aangeeft dat je nog een 
keer mag schieten. Dit om zeker te zijn dat de apparatuur goed meet en de 
tijd heeft om te noteren. 
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Voetbalflipper  
Dit is een spel per team. Er is 1 prijs per team aanwezig. 
Per team krijgt iedere speler 3 pogingen om zoveel mogelijk punten te 
scoren. 
Iedere speler mag dus 3x schieten. Degene met de meeste punten wint.  
Bij een gelijke stand, blijven de spelers over die het hoogste aantal punten 
gehaald hebben. 
Zij krijgen ieder 1 bal en duelleren tegen elkaar. Is dit weer gelijk, dan 
schieten ze om en om totdat er een winnaar is. 
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Penaltyschieten  
Alle speelsters van een team krijgen conform het schema de gelegenheid een 
penalty te schieten. Winnaar per sectie is het team dat het hoogste 
percentage aan gescoorde penalty’s behaalt.  
Voorbeeld:  
Als team A uit 12 speelsters bestaat en 9 penalty’s zijn raak is de score 75%. 
Team B bestaat uit 15 speelsters en 10 penalty’s zijn raak dan is de score 
afgerond 67%. Ondanks de lagere absolute score van team A (9) ten op zichte 
van team B (10) eindigt team A hoger in de rangschikking. 

 
 
Kratje van het latje  
Dit is een individueel spel en wordt alleen maar door de leiders gespeeld. 
Iedere leider mag 3x proberen het kratje van het latje te schieten. De leider 
die het meeste keren het kratje van het latje heeft geschoten, wint (per 
team). Is de stand gelijk na 3x schieten, dan schieten de leiders om en om tot 
er een winnaar is. 
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Rokjesvoetbal 5x5 
Elk team speelt, volgens het schema, één wedstrijd. Winnaar per 
leeftijdscategorie/sterkte is het team met het hoogste doelsaldo. 
Het doelsaldo is het aantal gemaakte doelpunten minus het aantal 
doelpunten tegen gescoord. 

 
  
Zijn er meerdere teams die dit hebben, dan is het team met het hoogst aantal 
doelpunten gescoord de winnaar. 
  
Is dit ook gelijk dan is het team de winnaar die tijdens het gewone 
voetbaltoernooi het laagst op de ranglijst staat van de teams die gelijk zijn 
geëindigd. 
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Tot besluit 
 
Elk jaar opnieuw is de organisatie van om het even welk toernooi weer een 
hele klus voor een niet onaanzienlijk aantal personen. 
Op deze slotpagina willen wij al deze mensen, zonder namen te noemen, 
bedanken voor hun tomeloze inzet. Zonder deze mensen is een toernooi 
ondenkbaar. 
 
De sponsors van de diverse toernooien binnen onze vereniging, 
De toernooicommissie 2017, 
De scheidsrechters, 
De medewerkers van de EHBO, 
De medewerkers secretariaten op de verschillende toernooidagen, 
De verzamelaars van uitslagen voor die secretariaten, 
De medewerkers van de commissie “Gebouwen en Terreinen”, 
De toezichthouders op kleedkamers en materiaal op de verschillende 
toernooidagen, 
Het clubhuisbeheer, 
De medewerkers achter de bar van ons clubhuis, 
De medewerkers in de keuken van ons clubhuis, 
De medewerkers bij de diverse stands 
De deelnemende verenigingen, 
De spelers van deze verenigingen, 
De supporters van de verschillende verenigingen, 
De “zomaar” toeschouwer op ons complex, 
En verder iedereen die op wat voor wijze heeft bijgedragen aan het slagen 
van onze toernooien. 
 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Vanaf deze plaats willen wij iedereen die nog een reis heeft te gaan om weer 
thuis te komen een goede terugreis toewensen en wellicht dat de volgende 
wens op u van toepassing moge zijn: 
 

Tot ziens in 2018 
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BDO: uw accountant, belastingadviseur en consultant 
 
Of u nu op zoek bent naar een professionele accountant, een pragmatische 
belastingadviseur of een gepassioneerde consultant, bij BDO zijn we ervan 
overtuigd dat de basis van ons succes en dat van onze klanten ligt in 
wederzijds vertrouwen. Wij geloven dat vak- en branchekennis, cijfers en 
regels hiervoor niet de enige uitgangspunten zijn. Een betrokken, 
persoonlijke relatie is voor ons de basis van een bestendige 
vertrouwensband. Het ontwikkelen van deze relatie staat centraal in alles 
wat wij doen. Ruim 2150 professionals richten zich dagelijks op het verhaal 
achter de vragen van onze klanten en op het bieden van exceptionele service. 
Omdat mensen tellen. 
 


