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Programmaboekje D pupillen ‘Warming up’ voetbaltoernooi 2013 
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026-3817773 
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Van harte welkom! 

 
Dit jaar wordt de eerste D-pupillen ‘warming up’ toernooi bij Arnhemse Boys Schuytgraaf 
georganiseerd. 
Vele weken van voorbereiding (ook in de vakantieperiode) zijn eraan vooraf gegaan, met als 
gevolg, dat u nu aanwezig bent op ons eerste warming up toernooi ter voorbereiding van het 
nieuwe voetbalseizoen 2013-2014.  
 
In dit programmaboekje vinden jullie de teamindelingen en het wedstrijdschema. Graag zelf 
uitprinten en meenemen. Bij aanvang van het toernooi wordt elk team verzocht zich eerst 
zich te melden bij het toernooisecretariaat (In de bestuurskamer boven bij de kantine). 
 
Alle teams spelen hun wedstrijden op het hoofdveld of het kunstgrasveld. Er is een wisseltijd 
van 10 minuten dus na het toetersignaal direct het speelveld verlaten en betreden.  
 
Er wordt voor alle wedstrijden een scheidsrechter verzorgd. De spelers dienen zelf voor 
kleding, correcte voetbalschoenen & scheenbeschermers te zorgen. Meer informatie 
hierover staat op pagina 4. 
 
De kantine is tijdens het toernooi uiteraard geopend. In de kantine worden consumpties en 
versnaperingen verkocht. We hopen dat het niet nodig zal zijn, maar in de kantine is tevens 
een EHBO-post aanwezig. 
 
Voor elke speler is een leuk aandenken aan het toernooi, die tijdens de prijsuitreiking wordt 
overhandigd.  
 
Wij rekenen op een sportief toernooi en hopen dat u allen na afloop met een prettig gevoel 
en een fijne herinnering huiswaarts keert. 
 
 
Namens de toernooicommissie van Arnhemse Boys Schuytgraaf, 
 

Monique ten Hoor 

Laura van Wolfen 

Rick Klokke 

André Ladestein 

Frank Halsema 

 

 

De toernooicommissie is herkenbaar aan paarse shirts. Voor vragen kun je altijd bij hen 

terecht. Overige vrijwilligers lopen in hesjes. 

Per e-mail bereikbaar via :  toernooicomissie@arnhemseboys.nl  
Telefonisch bereikbaar: 026-3817773  

mailto:toernooicomissie@arnhemseboys.nl
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Reglement 

 
1. Er wordt gespeeld volgens de KNVB regels van het jeugdvoetbal. 
2. De wedstrijden duren 20 minuten. Er wordt tijdens de wedstrijd niet van speelhelft 

gewisseld. 
3. De planning is strak, tussen de wedstrijden is 10 minuten. Verzoek om vijf minuten 

voor aanvang van elke wedstrijd gereed te staan bij het betreffende veld. 
4. Aanvang en einde van de wedstrijd wordt middels een centraal toetersignaal 

aangegeven ter ondersteuning van de scheidsrechter.  
5. Het als tweede vermelde team op het programma verricht de aftrap. 
6. Het als eerste genoemde team speelt aan de speelzijde welke zo dicht mogelijk bij 

de kantine ligt 
7. De teams spelen 11 tegen 11 
8. Een overwinning levert drie punten op, een gelijkspel 1 punt en een nederlaag geen 

punten. 
9. Bij gelijk eindigen in de poule beslist eerst :  

a. het onderlinge resultaat (bij 2 teams). 
b. het doelsaldo (voor-tegen). 
c. de meest gesoorde doelpunten. 
Is dat ook gelijk, dan worden door vijf verschillende spelers om en om vijf 
strafschoppen genomen. Is hierna geen beslissing gevallen, dan wordt er een 
strafschop om en om genomen, wederom door verschillende spelers totdat de 
winnaar bekend is. 

9.   In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie. 
     10. De beslissing van de scheidsrechters zijn onherroepelijk. 
     11.  Arnhemse Boys Schuytgraaf stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of 
 beschadigde eigendommen. De leiders/sters worden verzocht om waardevolle    
 voorwerpen in bewaring te nemen. 

12. Mocht blijken dat beide verenigingen dezelfde clubkleuren dragen, dan is bepaald 
 dat de in het wedstrijdschema eerst genoemde vereniging/team hesjes dragen. De  
       hesjes worden verzorgt door de Arnhemse Boys en kunnen in de bestuurskamer  
       worden opgehaald en terug gebracht. De uitzondering op de regel is dat de  
       toernooicommissie op voorhand al heeft bepaald dat soms het als tweede genoemde  

       team de hesjes draagt. De teams met een * achter hun naam  in het speelschema    

       dragen  in ieder geval de hesjes. 
      

 
  

Kleding- en schoenvoorschriften 
Teams dienen zelf voor kleding en correcte voetbalschoenen te zorgen.  Het dragen van 
scheenbeschermers is verplicht. 
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Adres- & contactgegevens 

Sportpark Schuytgraaf 
Marasingel 251  
6846 DX Arnhem 
026-3817773 
 
Website: www.arnhemseboys.nl 

 

 
 
Beschrijving Sportpark Schuytgraaf & routebeschrijving 
 
 
Het sportpark bestaat uit een aantal tennisbanen, een tweetal voetbalvelden en een 
gezamenlijke kantine. De voetbalvelden bestaan uit het hoofdveld (gras) voor de 
hoofdtribune en een kunstgrasveld achter het clubgebouw, zie pagina 11. Het derde veld 
(kunstgras) is pas in oktober gereed. Het sportcomplex is voorzien van parkeerplaatsen en 
een ruime fietsenstalling. 
 
 

Routebeschrijving: 
1. Vanaf A50: 
Afslag 18 Heteren, N837 richting Arnhem, de 2e rotonde rechtsaf (u ziet het sportpark aan 
de rechterkant liggen). 
 
2. Vanaf A325 Arnhem – Nijmegen: 
Afslag Elden (OHRA-gebouw), borden richting Schuytgraaf  volgen (Burgermeester 
Matsersingel), onder spoor door (station Arnhem Zuid), 2e rotonde linksaf (u ziet het 
sportpark aan de linkerkant liggen). 

 
 
Parkeren: 
We vinden het geweldig dat zoveel kinderen deelnemen aan ons toernooi en dat er ook 
voldoende andere clubs zijn die meedoen. We verzoeken de spelers van Arnhemse Boys, 
die in Schuytgraaf wonen, zoveel mogelijk op de fiets te komen. Zo garanderen we dat voor 
onze gasten voldoende parkeergelegheid is op het sportpark. 
 
Mocht het parkeerterrein vol zijn, parkeer dan svp niet in de berm (dat is verboden en kan 
worden bekeurd). Wijk dan svp uit naar het zorgboerderij, marasingel 19, of station Arnhem 
Zuid en neem de bus (lijn 5) naar het sportpark.  
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Poule-indeling/speelschema  

Poule A 

Arnhemse Boys D1 

Arnhemse Boys D2 

OBW Zevenaar D3 

Bataven D1  

ESA D4   

Blauw wit D1  

 

Tijd Veld Scheidsrechter: Wedstrijd:     

      

09.30 - 09.50 HV Emil Arnhemse Boys D1* - Arnhemse Boys D2 

10.00 - 10.20 HV Joost Blauw wit D1* - OBW Zevenaar D2 

10.00 - 10.20 KG Jelle Bataven D1 - ESA D4 

10.30 - 10.50 HV Joost Arnhemse Boys D2 - Bataven D1 

10.30 - 10.50 KG Emil OBW Zevenaar D2 - Arnhemse Boys D1 

11.00 - 11.20 HV Jelle Blauw wit D1 - Arnhemse Boys D2 

11.00 - 11.20 KG Emil Arnhemse Boys D1 - ESA D4 

11.30 - 11.50 HV Jelle Bataven D1 - Blauw wit D1 

11.30 - 11.50 KG Joost OBW Zevenaar D2* - ESA D4 

12.00 - 12.20 HV Emil Bataven D1 - Arnhemse Boys D1 

12.00 - 12.20 KG Joost Arnhemse Boys D2 - OBW Zevenaar D2 

12.30 - 12.50 HV Emil Arnhemse Boys D1 - Blauw wit D1 

12.30 - 12.50 KG Jelle ESA D4 - Arnhemse Boys D2 

13.00 - 13.20 HV Joost Blauw wit D1 - ESA D4* 

13.00 - 13.20 KG Jelle OBW Zevenaar D2 - Bataven D1 

 

 

Prijsuitreiking: 

13.30 uur voor de tribune 
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Kleedkamerindeling 

 

Poule A Kleedkamer 

Arnhemse Boys D1 1  

Arnhemse Boys D2 2  
OBW Zevenaar  D3 3  

Bataven D1 4  

ESA D4 5  

Blauw wit D1 6  
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Veldindeling 

 
         

         

                 

            

  Hoofdveld  (HV)          

            

          parkeerplaats   

              

               

           

  Tribune            

             

  Kantine/ Kleedkamers        

                 

         

            

         

           

           

       
Kunstgras 
(KG)    

            

           

         

           

           

           

            

         

         

         

 
 


