
Nieuwjaarstoernooi VVR in sporthal “SnijNoord hal” te Drachten (Korfbalhal, Sportlaan) 
Op zaterdag 5 januari 2019 - aanvang toernooi om 16.30 uur. 
 
Reglement 
  
 * Iedere speler(ster) draagt gepaste voetbalkleding, nl zaalschoenen en 

scheenbeschermers. 
* Ieder team bestaat uit een doelverdediger, vier veldspelers en wisselspelers. 

 * In ieder team wordt een aanvoerder (leider) aangewezen, welke ervoor dient te 
  zorgen dat zijn team op tijd aanwezig is voor de volgende wedstrijd en het 
  verzorgen van de wissels. 
 * Er mag tijdens de wedstrijd voortdurend gewisseld worden. 
 * Iedere wedstrijd duurt 17 minuten. 
 * Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kantinekant en speelt in 

de hesjes. 
 * Er wordt tijdens de wedstrijd niet van speelhelft gewisseld. 
 * De leiding berust bij de scheidsrechter en aan zijn beslissing valt niet te tornen. 
  Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo, is dit ook gelijk dan de 
  onderlinge wedstrijd, is dit ook gelijk dan het aantal doelpunten voor. 

* In de kleedkamers mag niet gerookt noch mogen er etenswaren genuttigd 
worden. 

* Laat de kleedkamers na afloop van het toernooi schoon achter. 
* Tijdens het toernooi worden geen alcoholische dranken genuttigd. 
* In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

    
- Iedere speler behoort zelf voor zijn eigen kleding te zorgen. 
- Voor vermissing en diefstal van kleding e.d. en voor eventuele blessures draagt de 

wedstrijdleiding geen verantwoording.  
- Voor hesjes wordt gezorgd door de wedstrijdleiding 

 
- Een ieder hoort te zorgen op tijd aanwezig te zijn en wel om 16.30 uur. Eerste wedstrijd 

17.00 uur. 
 

 
W. Schra  Brouwersgreft 24 tel. 06-30078971 
H. Oosterman  De Buorren 39  tel. 06-83232455  
 
De volgende teams doen mee in competitie / twee poules: 
 

Poule A    Poule B 
 
Appels    Bananen 
Mandarijnen   Kiwi’s 
Peren    Aardbeien 
Sinasappels 

 
 

- Tijdens het toernooi is er een verloting t.b.v. de Ontspanningscommissie. 
- Tijdens het toernooi is EHBO aanwezig. 

 
Na afloop van het toernooi kunt u in de kantine “it Hagehiem” onder het genot van een hapje en een 
drankje uw sterke verhalen kwijt en elkaar een gezond en sportief 2019 toewensen. 
Het spreekt vanzelf dat ook op uw aanhang gerekend wordt. 
 
Wij wensen u een sportief en gezellig toernooi toe. 
 
 
De Wedstrijdleiding. 
 
 



WEDSTRIJDSCHEMA 
 
            UITSLAG 
 
17.00  Appels  - Mandarijnen  - 
17.17  Peren  - Sinasappels  - 
 
17.34  Bananen - Kiwi’s   - 
17.51  Aardbeien -  --.--   - 
 
18.08  Appels  - Peren   - 
18.25  Mandarijnen - Sinasappels   - 
 
18.42  Bananen - Aardbeien  - 
18.59  Kiwi’s  -  --.--   - 
 
19.16  Sinasappels - Appels  - 
19.33  Mandarijnen - Peren   - 
 
19.50  Aardbeien - Kiwi’s   - 
 --.--  Bananen -  --.--   - 
 
 
Hierna volgen nog de finale wedstrijden: 
 

 19.55 Plaats 3 en 4: Nrs twee poule A en B …………………….-………………… 
 20.12 Plaats 1 en 2: Nrs een poule A en B   …………………….-………………… 

 
 
 
 
INDELING - De personen met een (L) achter hun naam zijn leider van hun ploeg. 

de wedstrijdleiding kan de teamindeling, mocht dat nodig zijn, ter plaatse nog aanpassen. 
 
Appels   Mandarijen  Peren   Sinasappels 
 
Fokke van de Veer Folkert Bosma (L) Benjamin vd Molen  Martin Nicolai   
Jelte de Hoek  Erwin de Wind  Steffen Schra   Martijn Geerstma 
Liekele Kamminga Jorrrit Schra  Calvin Tuinstra   Luut de Hoek (L)  
Albert Bosma (L) Durk drost  Arjan Huisman   Lieuwe Nicolai   
Theo de Haan  Klaas Doetjes  Marcel Hoekstra (L) Niels Rinsma 
Sjaak Loopstra  Michel Everts  Durk Evert Deelstra  Limke de Hoek 
Ynskje de Vries  Sietske de Vries Jorrit Loopstra 
 
Bananen   Kiwi’s   Aardeien  
 
Roel Deelstra (L) Alwin Grondsma (L) Aalze Vriezema 
Ronald Bosma  Anno vd Bos  Jelle Geertsma 
Cornelis Bosma  Gerard Kets  Rinse Bruinsma (L) 
Sipke Bosma  Leon Dijkstra  Gerard de Haan 
Riekele Borger  Jelte vd Wal  Willem Matahelumual 
Homme Geertsma Hains Mous  Sjoerd Schotanus 

Senioren en Dames, sta je niet op de lijst en wil / kun je toch mee 
doen. Even melden bij de wedstrijdleiding dan wordt dat ter 
plekke geregeld !! 


