Programmaboekje G-toernooi WHS
Zaterdag 21 mei 2016

Voorwoord:
Van harte welkom bij het vierde WHS – G-toernooi!
Wat begon in 2013 op een regenachtige, maar zéér sportieve vrijdagmiddag op de Setallandse
velden, is inmiddels uitgegroeid naar een heus WHS G-team en een vierde editie van het toernooi
met wel liefst 13 deelnemende teams. Dit jaar proberen we een nieuwe opzet, kleinere teams,
kleinere veldjes met daarmee hopelijk meer speelminuten voor de voetballers. We zijn blij met alle
nieuwe contacten die we opdoen en kijken er naar uit ons voetbalnetwerk verder uit te breiden.
Een woord van dank aan Sjaloom Zorg, die ook deelnemen met een aantal teams. Zonder deze
samenwerking zou er geen G-team / G-toernooi mogelijk zijn.
Ook een woord van dank aan Rabobank Oosterschelde. Trotse shirtsponsor van WHS G-1 en met een
berg vrijwilligers van dienst voor alweer het derde jaar op rij.
Wij wensen we jullie een gezellig en sportief toernooi toe.
v.v. W.H.S.

Programma 21 mei:
13.00 uur Verzamelen teams. Coach zich graag melden bij het wedstrijdsecretariaat
13.30 uur Gezamenlijke warming up
14.00 uur Start poule wedstrijden
16.30 uur Einde poule wedstrijden
16.40 uur Kruisfinales
16.50 uur Kruisfinales
17.00 uur Teams omkleden & Start barbecue
17.30 uur Prijsuitreiking
19.30. uur Einde barbecue

Informatie:
Adres
Sportpark De Waaje Bierensstraat 79 4697GD Sint Annaland
Toegankelijkheid
Ons sportpark is tijdens het toernooi gratis toegankelijk voor iedereen.
Kleedkamers
Vanwege een jeugdtoernooi zijn er beperkt aantal kleedkamers beschikbaar in de voorbereiding.
Voor zo ver dit mogelijk is graag in voetbalkleding naar het sportpark komen. Er is wel plaats om de
tassen op te slaan. Na afloop is er ruimvoldoende plaats om te douchen en om te kleden.
Waardevolle spullen
Het wordt afgeraden om waardevolle spullen mee te nemen naar het toernooi. Er is een zeer beperkt
aantal kluisjes beschikbaar om kleine spullen op te slaan. WHS draagt geen verantwoordelijkheid
voor het zoekraken van spullen.
Kantine
In de kantine van WHS is een breed assortiment dranken en divers etenswaar te koop. Het is niet
mogelijk om te pinnen in onze kantine.
Schoonhouden sportpark
We willen alle deelnemers en supporters vragen om hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
te deponeren. Zo houden we ons sportpark schoon.
Tenues
Ieder team dient zelf zorg te dragen voor een tenue en passend schoeisel. Het wordt aangeraden om
te spelen met scheenbeschermers. Indien nodig stelt WHS hesjes ter beschikking.
Centrale tijd
De tijd voor de wedstrijd wordt centraal geregeld. Bij aanvang en einde wedstrijd klinkt er een
centraal geluidsignaal.
Wedstrijden
De wedstrijden duren 10 minuten.

Reglement:
-

-

-

-

-

Het veld waarop wordt gespeeld, is 30 x 15 meter.
De speeltijd is 10 minuten per wedstrijd.
Er wordt zonder doelverdediger gespeeld.
Gaat de bal via een speler van de aanvallende partij over de achterlijn, dan wordt de bal
weer in het spel gebracht door de tegenpartij via een trap of via een dribbel vanaf de
achterlijn, waarbij minimaal 5 meter afstand moet worden genomen.
Na een doelpunt dan wordt de bal weer in het spel gebracht door de tegenpartij via een trap
of via een dribbel vanaf de achterlijn, waarbij minimaal 5 meter afstand moet worden
genomen.
Gaat de bal via een speler van de verdedigende partij over de achterlijn, dan volgt een
hoekschop.
Scoren vanaf de eigen speelhelft is niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt, dan volgt een
indirecte vrije trap vanaf het punt waarop werd geschoten.
Gaat de bal over de zijlijn dan wordt het spel hervat met een trap, vanaf het punt op die
zijlijn waar de bal is buiten gegaan, door een speler van de tegenpartij. Hieruit kan niet
rechtstreeks worden gescoord.
Bij overtreding volgt een directe vrije trap, waarbij ook 5 meter in acht moet worden
genomen. Indien de bal vlak voor of in het doeltje in de handen wordt genomen dan volgt
een strafschop. Strafschoppen worden genomen op een niet verdedigend doel waarbij de
afstand 10 meter bedraagt.
Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo, is ook dit gelijk dan tellen het meeste
aantal gescoorde doelpunten in een wedstrijd.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooi commissie.
Bron: Programmaboekje Rabo G-dag NAC 23 maart 2016
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Poule:

Naam team:

Coach:
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Eeterij Thoolse Brug
MOC junioren 1
MOC senioren 1
Bergse Boys
Titurel
WHS 2
Terneuzense Boys 1
Smalstad XL
MOC junioren 2
MOC senioren 2
Terneuzense Boys 2
WHS 1
Perk & Bos

Marret Baaij / Peter Baan
Ed Linders
Ed Linders
Johan Sulkers
Glenn Vrins
Jaap Knop / Monique Elenbaas
Willie Kaijser
Carola van As / Melissa Hage
Ed Linders
Ed Linders
Willie Kaijser
Arianne Ligtendag / Christa / Hanny
Gijs Bert-Jan Kievit / André Troost

