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Veel sportplezier



Beste voetballiefhebbers, 
 
Namens Voetbalvereniging SEH heten we alle deelnemers, begeleiders, supporters en 
iedereen die belangstelling heeft voor het Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi van 
harte welkom.  
 
Na de coronaperiode waarin dit niet georganiseerd kon worden zijn wij zeer verheugd 
dat we dit jaar dit kunnen organiseren op ons mooie complex sportpark de eeuwlanden 
in Heerde.  
 
De organisatie heeft het voor elkaar gekregen het Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
groots op te zetten met veel deelnemende teams en verenigingen. Er doen 72 teams van 
23 verschillende verenigingen mee en deze spelen op onze 4 velden in 12 poules. Maar 
liefst 61 bezoekende teams en 11 teams van voetbalvereniging SEH. In totaal zullen meer 
dan 620 kinderen hun voetbalkunsten vertonen tijdens het Bestratingsmarkt.com 
pupillentoernooi, van de hoofdklassen tot de 5e klasse, iedereen komt tot zijn recht. Wij 
hopen uiteraard allen dat het Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi gespeeld kan 
worden met mooi weer en dat het een uiterst sportief en succesvol toernooi mag 
worden met respect naar iedereen toe.  
 
Gedurende het toernooi zijn er diverse activiteiten en zal iedereen opgezweept worden 
door een echte DJ. We hebben alles in het werk gesteld om het een zo sportief, maar ook 
het meeste feestelijke pupillentoernooi van te maken! 
 
Vooraf een woord van dank naar de kantinecommissie, de EHBO Commissie en alle 
andere vrijwilligers die zich vandaag inzetten om het een groot voetbalfestijn te laten 
worden. WZC en VEVO danken wij ook voor het lenen van een aantal doeltjes.  
 
Veel plezier gewenst! 
 
De toernooicommissie 
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Deelnemers Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
 
Maar liefst 23 deelnemende verenigingen! 
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Kleedkamerindeling Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
 
Hieronder vind u de kleedkamerindeling. 
 
Het is passen en meten maar we vragen u om begrip hiervoor. Het is het meest 
verstandig om als team gelijk de laatste door het team gespeelde wedstrijd even 
te douchen. Zo wordt er voorkomen dat er teveel teams tegelijk in een 
kleedkamer aanwezig zijn. Geen waardevolle spullen achterlaten in de 
kleedkamer. Voetbalvereniging SEH is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. 
 
We verzoeken iedereen zoveel mogelijk aangekleed aan te komen. 
 

 
 
Er is vooraan bij de kleedkamers een kleedkamer voor meisjes! 
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Reglement Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
 

• Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB.  
• De teams worden verzocht zich uiterlijk een half uur voor aanvang van 

hun eerste wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat; 
• Ieder team dient 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het 

desbetreffende speelveld aanwezig te zijn; 
• De wedstrijden duren 12 minuten; 
• Het begin- en eindsignaal wordt centraal omgeroepen, maar het 

eindsignaal van de spelbegeleider is bindend; 
• Het thuisspelende team zorgt voor de spelbegeleider; 
• Het als eerst genoemde team trapt af; 
• Gedurende de wedstrijd mogen er onbeperkt spelers worden gewisseld;  
• Bij niet of te laat op komen dagen bij de wedstrijd: 3-0 verlies;  
• De beslissingen van de spelbegeleider zijn bindend; 
• Wij hebben Fair Play hoog in het vaandel staan; 
• Bij gelijk eindigen in de poule is het doelsaldo bepalend. 

Is dat ook gelijk dan is de onderlinge wedstrijd bepalend. 
Eindigde deze gelijk, dan geldt het aantal doelpunten voor. 
Is ook dit gelijk dan beslissen strafschoppen. Er worden 3 strafschoppen 
genomen, daarna, indien nodig om en om een strafschop;  

• Indien teams hetzelfde kleur shirt hebben, speelt het thuisspelende team 
in hesjes. Deze zijn op te halen bij het wedstrijdsecretariaat; 

• De kleedkamerindeling wordt aangegeven. De kleedkamers worden niet 
afgesloten, laat dus geen waardevolle spullen achter! Laat kleedkamers 
bij vertrek a.u.b. netjes achter; 

• Tijdens het toernooi is er EHBO aanwezig; 
• Voor vragen en/of informatie kunt u terecht bij Herman Zwever, 

wedstrijdleiding, 06-10556777 email: hermanzwerver81@hotmail.com; 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 

toernooicommissie; 
• Conform de wetgeving is het verboden om onder de 18 jaar alcohol te 

drinken op ons complex. Wij schenken geen alcohol aan jongeren onder 
de 18 jaar. Roken op het sportpark in niet toegestaan; 

• Er worden foto’s gemaakt. Indien u er bezwaar tegen heeft dat er foto’s 
van u of uw kinderen op de website worden geplaatst dan graag een 
bericht naar: hermanzwerver@hotmail.com; 

• Veel succes en een leuk toernooi toegewenst! 
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Praktische zaken 
 
 
Wedstrijdsecretariaat 
 
Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich aan de voorzijde van de kantine. 
Aan de rechterkant bij de ingang van de bestuurskamer vind u het 
wedstrijdsecretariaat. Uitslagen van wedstrijden worden hier bijgehouden en 
hier kunt u ook altijd navragen op welk veld u moet zijn. 
 
 
EHBO 
 
EHBO-POST bevindt zich naast het Wedstrijdsecretariaat. 
Voor eerste hulp kunt u terecht bij onze gediplomeerde EHBO mensen. 
Zij zijn herkenbaar aan het blauwe shirt, met daarop vermeld EHBO en begeven 
zich over het gehele complex. Voetbalvereniging SEH en de toernooicommissie 
zijn niet aansprakelijk voor opgelopen letsel tijdens dit toernooi. 
 
 
Waardevolle spullen  
 
Wij willen adviseren geen persoonlijke bezittingen zoals horloges, portemonnees 
e.d. in de kleedkamers achter te laten. De voetbalvereniging SEH is niet 
aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging etc. 
 
 
Verloting 
 
Tijdens het toernooi is er een verloting met circa 25 mooie en lekkere prijzen! 
Lootjes worden aangeboden voor Eur 1,- per stuk. 
Neem wat losse muntjes mee en speel mee! 
 
  

Pupillentoernooi



Parkeren 
 
Gezien het hoge aantal deelnemende teams en de te verwachte drukte is het 
waarschijnlijk dat de parkeerplaats bij sportpark de eeuwlanden niet voldoende 
zal zijn. We hebben na overleg met een aantal bedrijven enkele alternatieve 
locaties gevonden die u hieronder op een overzichtskaartje vind. Er zijn ook 
parkeerregelaars aanwezig die u de weg kunnen wijzen. 
 

 
 
P1 Nieuwenhuis Autogarage 
P2 De Gemzen 
P3 vv SEH 
P4 Van den Heuvel Transport (laad / los kuil) 
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4
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Veldindeling Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Poule indelingen Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO12-1 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO11-1 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO11-2 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO11-3 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
 

 
 

Pupillentoernooi



Speelschema JO10-2 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO10-3 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO9-1 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO9-1 extra Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO9-2 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO9-3 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO8-1 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Speelschema JO8-2 Bestratingsmarkt.com pupillentoernooi 
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Laat je inspireren in Heerde! 
 
Wij zijn Bestratingsmarkt.com. Trotse eigenaar van deze webshop én een fysieke winkel 
in Heerde (GLD) met een presentatie van 2500 m2 waar je werkelijk alles voor je tuin 
vindt. Voor de mooiste en goedkoopste sierbestrating die je door heel Nederland kunt 
laten afleveren, zijn wij je graag van dienst. 
 
Sterk concurrerend op prijs, maar nooit besparend op klantenservice, kwaliteit en 
betrouwbaarheid. Wij zijn namelijk een familiebedrijf die traditionele waarden hoog in 
het vaandel heeft staan, waardoor je als klant altijd centraal staat. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Bestratingsmarkt.com is een initiatief namens Van Olst uit Heerde en bouwt daardoor op 
meer dan 25 jaar ervaring in de bestratingswereld. Om nog beter in de behoefte van de 
moderne klant te voorzien, hebben we jaren geleden al de slag met het internet 
gemaakt.  
 
Zelf spelen we en hebben we ook jaren lang met veel plezier en wisselend succes 
gevoetbald bij voetbalvereniging SEH. Voor ons geen moeilijke keuze om dit mooie 
initiatief en toernooi te sponsoren. 
 
We wensen iedereen – en de kids in het bijzonder – een fantastische dag toe. 
En wellicht tot in onze mooie showroom! 
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Sponsoren van het Pupillentoernooi 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsoren van de verloting 
Er zijn meer dan 20 mooie prijzen te winnen. 

Lootjes kosten Eur 1,- p/st dus neem wat kleingeld mee! 
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Vervelen? 
Dat hoeft niet tussen de wedstrijden door! 

 
Los van de DJ hebben we activiteiten ☺☺ 

 
 

Snelheidsdoel incl. snelheidsmeter 
Snelheidsdoel met dubbel net en keeper. Het voorste net heeft 3 ringen bedoeld voor 

behendigheidstraining. Achter het tweede net kan de snelheids meter geplaatst 
worden om de snelheid van uw vrije trap te meten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mega Survivalbaan 
Ruim 20m vol met obstakels en hindernissen 
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Heb je het leuk gevonden vandaag? 
Dan zien we je graag weer terug! 

 
Reserveer alvast je plekje voor 10 juni 2023! 

 
Graag tot ziens!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sportpark “De Eeuwlanden” Veldkampseweg 2 
8181 LN Heerde 
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Familiedrukwerk
Geboorte-, trouw-, jubileum- en rouwkaarten.

Ontwerp
Wij verzorgen het gehele traject: 

Van idee tot vormgeving en nabewerking!

Grootformaat scannen en printen 
Bouwtekeningen, posters, canvas- en tuindoeken.

Organisatiedrukwerk
Brochures, flyers, visitekaartjes,

 posters en clubbladen.

Printshop van der Most · Bonenburgerlaan 7a, 8181 HA Heerde
T. +31 (0)578 - 69 96 69 · www.printshopvandermost.com



In de markt voor bestrating!


