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Plus Post Hemelvaarttoernooi
Donderdag 26 mei 2022

Beste deelnemers aan het  Plus Post Hemelvaarttoernooi,

SEV wil jullie graag van harte welkom heten op het jaarlijks terugkerende Plus

Post Hemelvaarttoernooi. Dit jaar op donderdag 26 mei 2022.

Voor jullie ligt het toernooiboekje. Hierin vind je de navolgende informatie.

● Deelnemende teams

● Plattegrond van ons complex

● Routebeschrijving naar ons complex

● Poule indeling met wedstrijdschema

● Kleedkamerindeling

● Prijsuitreiking

● Toernooireglement

Alle teams worden minimaal een half uur voor aanvang van de start van het

toernooi verwacht. Dit betekent voor het ochtendprogramma om 8.30 uur en

voor het middagprogramma 13.30 uur. Dit in verband met eventuele

wijzigingen in het programma.

Indien u vragen heeft kunt u mailen of bellen naar

sevtoernooicie@gmail.com

Rob van der Veer 06 137 39 916

Bas Krantz 06 819 06 305

2



Plus Post Hemelvaarttoernooi
Donderdag 26 mei 2022

Deelnemende clubs 26 mei 2022

ASC

cvv Be Fair

DSVP

Duindorp

Excelsior Maassluis

FC Zoetermeer

Forum Sport

Graaf Willem II Vac

GSC ESDO

HSV VUC

MSV ‘71

rksv Blauw Zwart

Sparta Rotterdam AV

sv DHL

SV Die Haghe

sv DSO

sv DWO

SV Leidschenveen

sv Nootdorp

vv Alphia

vv HWD

vv Kethel Spaland

vv Nieuwerkerk

VV Scheveningen

VV WIlhelmus
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Plattegrond Sportcomplex Kastelenring

Algemene gegevens SEV

Sportpark Kastelenring
Sportparkweg 4
2263 SX  LEIDSCHENDAM
Tel: 070 -3278972
www.sev-voetbal.nl
sevtoernooicie@gmail.com
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Routebeschrijving

Vanuit de richting Amsterdam
U rijdt via de A4 tot aan de afslag Leidschendam. Bij de stoplichten gaat u linksaf de tunnel

in. Aan het einde van de tunnel bij de stoplichten slaat u rechtsaf de Noordsingel op. Deze

rijdt u uit tot de 7e stoplichten. Bij de stoplichten gaat u linksaf de woonwijk in. Rijd

rechtdoor. Aan het einde, bij de trambaan, rechts afslaan. Aan het einde van de weg 2e

linksaf. Weg volgen. U bent aangekomen op het Sportpark “Kastelenring”.

Vanuit de richting Leiden
U rijdt via de A44 tot aan Motel De Bijhorst, u gaat rechtsaf tot aan de verkeerslichten, waar

u linksaf gaat richting Motel de Bijhorst. Bij de stoplichten gaat u de tunnel in over de N14,

richting Andere richtingen. Aan het einde van de 2e tunnel gaat u linksaf de Noordsingel op.

Deze rijdt u uit tot de 7e stoplichten. Bij de stoplichten gaat u linksaf de woonwijk in. Rijd

rechtdoor. Aan het einde, bij de trambaan, rechts afslaan. Aan het einde van de weg 2e

linksaf. Weg volgen. U bent aangekomen op het Sportpark “Kastelenring”.

Vanuit de richting Rotterdam
U rijdt via de A4 richting Amsterdam. Bij de afslag Leidschendam slaat u af. Bij de stoplichten

gaat u linksaf de tunnel in. Aan het einde van de tunnel bij de stoplichten slaat u rechtsaf de

Noordsingel op. Deze rijdt u uit tot de 7e stoplichten. Bij de stoplichten gaat u linksaf de

woonwijk in. Rijd rechtdoor. Aan het einde, bij de trambaan, rechts afslaan. Aan het einde

van de weg 2e linksaf. Weg volgen. U bent aangekomen op het Sportpark “Kastelenring”.
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Ochtendprogramma Poule A tot en met Poule H
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Middagprogramma Poule A tot en met Poule G
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Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal plaatsvinden aan de voorzijde van het clubgebouw, aan de

zijde van het hoofdveld.

De prijsuitreiking van de ochtend zal plaatsvinden rond 12:40 uur

De prijsuitreiking van de middag zal plaatsvinden rond 17:40 uur.

Alle teams zullen een beker ontvangen.

Het PLUS Post SEV Hemelvaarttoernooi is mede tot stand

gekomen door Plus Post, PuuRR aan de Vliet en van Rijn

Culinair
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Toernooi reglement

● De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen

van de KNVB.

● De leiding van de wedstrijden is in principe in handen van scheidsrechters

aangesloten bij de KNVB en of District West II, echter omdat er, geheel

volgens de principes van de KNVB, geen scheidsrechters worden

aangesteld, maar wel spelbegeleiders bij wedstrijden van JO9 – JO8 en

JO7 geldt ook voor dit toernooi dat er bij bepaalde wedstrijden geen

scheidsrechters worden aangesteld. De oplossing is als volgt: Het

eerstgenoemde team van een wedstrijd levert de spelbegeleider. Deze

draagt er ook zorg voor dat de uitslag bij het secretariaat wordt

aangeleverd. Heeft men niemand, dan iemand van het als tweede

genoemde team.

De relevante wedstrijdbriefjes zullen ook tezamen met de aan de teams

te verstrekken tassen met limo etc. moeten worden uitgedeeld.

● De wedstrijden starten op de afgesproken tijden. De tijd gaat op dat

tijdstip ook lopen. Indien een team, om wat voor reden ook later is, zal

de wedstrijd niet later aanvangen.

● Gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen zijn de spelers, die gedurende

het seizoen 2021/2022 voetballen in de met hun leeftijd

corresponderende klasse, overeenkomstig de door de KNVB District West

II vastgestelde leeftijdsindeling.

● De deelnemende zeven-/elftallen zijn ingedeeld in poules, waarin een

halve dan wel hele competitie wordt gespeeld. De wedstrijdduur

aangegeven bij de poules is zonder rust.

● Het in het programma eerstgenoemde elftal verdedigt het doel dat het

dichtst gelegen is bij de spoorbaan. Bij de velden 8 en 9 verdedigt het

eerstgenoemde elftal het doel dat het dichtst gelegen is bij de kantine

van SEV. Op velden 2 en 7 verdedigt het eerst-genoemde elftal het doel

dat het dichtst gelegen is bij de tribune. En bij veld 10 het doel dat het

dichts gelegen bij de spoorbaan. Bij veld 11 verdedigt het eerstgenoemde

elftal het doel dat het meest gelegen is bij de ingang van het sportpark.
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● Het team dat het eerstgenoemde staat, doet indien nodig, de

reserveshirts aan.

● De wedstrijden dienen aan te vangen op de in het programma vermelde

tijdstippen. De bij een wedstrijd betrokken spelers moeten tijdig bij het

betreffende speelveld aanwezig zijn. Een elftal dat niet op tijd met

tenminste zeven, of een zevental dat niet op tijd met tenminste 5 spelers,

op het speelveld aanwezig is, heeft de wedstrijd reglementair met 2-0

verloren.

● Elke vereniging zorgt voor één grensrechter per elftal.

● Een uit het veld gezonden speler mag eventueel aan verdere wedstrijden

van het toernooi deelnemen na overleg met de toernooileiding,

scheidsrechter en elftalleider.

● De eindstand in elke poule wordt bepaald door het totaal aantal

behaalde wedstrijdpunten. Eindigen meerdere verenigingen in een poule

met een gelijk aantal wedstrijden, dan beslist het doelsaldo. Is het

doelsaldo gelijk dan beslist het meeste aantal gescoorde doelpunten. Is

dit echter ook nog gelijk, dan wordt de beslissing om de plaats in de

poule verkregen door het nemen van vijf strafschoppen door

verschillende spelers, terwijl één doelverdediger deze strafschoppen mag

verdedigen. Zo nodig wordt met het nemen van strafschoppen om en om

doorgegaan tot een beslissing is verkregen.

● De toernooileiding mag besluiten om af te wijken bij eventueel het

beslissen van plaatsbepaling door strafschoppen.

● Als er bij een wedstrijd onverwachts geen scheidsrechter verschijnt, dient

de ploeg die het eerste gemeld staat in het programma deze taak over te

nemen. De organisatie zal er alles aan proberen te doen, om dit te

voorkomen.

● De prijsuitreiking zal direct plaatsvinden na afloop van de wedstrijden.

● Een speler mag niet in een lager team uitkomen dan waarvoor is

opgegeven of waarin reeds is gespeeld. Indien later blijkt dat in teams

spelers zijn uitgekomen die daartoe niet gerechtigd waren, moeten

eventueel behaalde prijzen worden teruggegeven.
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● De deelnemende verenigingen doen mee op eigen risico. De

organiserende vereniging draagt geen enkele aansprakelijkheid voor het

zoekraken van kleding, voor ongevallen en/of schade aan eigendommen

van spelers en/of verenigingen.

● Protesten worden niet in behandeling genomen.

● Bij voorvallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de

toernooileiding.

● Voetbalvereniging SEV of de toernooicommissie is niet verantwoordelijk

voor diefstal van eigendommen of waardevolle artikelen.

● De puntentelling is als volgt:

● Gewonnen wedstrijd: 3 punten

● Gelijk gespeeld: 1 punt

● Verloren wedstrijd: 0 punten

● De wedstrijden duren 1 x 30 minuten.

● In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
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