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Huishoudelijk reglement 
 

 U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk 30 minuten voor aanvang 1e wedstrijd 

aanwezig te zijn. We beginnen strikt op tijd op de in het speelschema aangegeven 

speeltijden, de wedstrijden worden centraal gestart en beëindigd; 

 Er is parkeergelegenheid aanwezig. Leden van VSV Vreeswijk worden verzocht zo 

veel mogelijk op de fiets te komen; 

 Voor aanvang van het toernooi worden de teamleiders verzocht zich te melden bij 

de organisatie in de tent buiten; 

 Elk deelnemend team dient te beschikken over een set reserveshirts van een 

andere kleur; 

 Er zullen meerdere teams gebruiken maken van dezelfde kleedruimte. Er is geen 

kleedruimte-indeling. U kunt een ruimte gebruiken die leeg is. De kleedruimtes 

kunnen deze dag niet op slot; 

 Laat de kleedkamers netjes achter voor de volgende gasten; 

 Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers. De toernooi organisatie 

en VSV Vreeswijk, zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen 

van deelnemers, bezoekers en scheidsrechters; 

Spullen uit de kleedkamers meegenomen dienen te worden, aangezien deze niet 

op slot worden gedaan; 

 Het publiek wordt verzocht achter de hekken rondom de velden te blijven;  

 Over het gehele sportcomplex verspreid staan afvalbakken. Hier kunt u uw afval 

in kwijt; 

 De prijsuitreiking is direct na de laatste wedstrijd van het toernooi. Dit is rond 

13.30 uur; 

 Tussen de wedstrijden door is er mogelijkheid om je uit te leven op het Wetra-

veld; 

 Er is op het sportcomplex EHBO aanwezig. 
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Toernooireglement 
 

 De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB, tenzij 

hieronder anders vermeld; 

 De uitspraak van de scheidsrechter is bindend. Er mag in geen enkel geval een 

discussie worden aangegaan met de scheidsrechters. Mocht u toch iets kwijt 

willen, dan staat de toernooileiding altijd tot uw beschikking; 

 Een speler die uit het veld gestuurd wordt vanwege een ernstige overtreding, mag 

niet meer aan de rest van het toernooi meedoen; 

 Een speler kan bij een lichte overtreding voor 5 minuten uit het veld worden 

gestuurd;  

 De wedstrijdduur: De speeltijd wordt centraal geregeld door de wedstrijdleiding; 

 Er mag gedurende de hele wedstrijd gewisseld worden. Een wissel dient ter 

kennisgeving aan de scheidsrechter gemeld te worden, en bij de middellijn 

uitgevoerd te worden;  

 Elk team zorgt voor een grensrechter;  

 Bij een gelijk aantal punten beslist het onderling resultaat, doelsaldo en goals 

voor en tegen elkaar afgetrokken. Is dit óók gelijk, dan is het team met de 

meeste VOOR gescoorde doelpunten winnaar. Is er dan nog geen beslissing, dan 

worden er strafschoppen genomen; 

 Aan het begin van iedere wedstrijd zullen we tossen om de speelhelft te bepalen; 

 Hebben beide teams dezelfde kleding, dan dient eerstgenoemde vereniging in het 

wedstrijdprogramma met hesjes of andere shirts te spelen;  

 In zaken waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie; 

 Het is niet toegestaan te roken in de kleedkamers, de kantine en op de 

kunstgrasvelden;  

 Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een digitale spelerspas. 
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Algemene opmerkingen voor leiders, begeleiders, spelers 
 

 Bij aankomst melden bij het informatiepunt naast de kleedkamers (zie 

plattegrond); 

 De verdeling van de kleedlokalen is op de deuren aangegeven. Het is zeker dat 

teams lokalen moeten delen wegens ruimte gebrek. Onze excuses voor dit 

ongemak. Zorg voor zo min mogelijke overlast voor de andere kleedkamerteams; 

 We verzoeken spelers, leiders en scheidsrechters tijdig bij het desbetreffende 

speelveld aanwezig te zijn. Door het volle programma is er slechts 5 minuten tijd 

tussen de wedstrijden!; 

 Laat geen waardevolle spullen in het kleedlokaal/ veld achter; 

 Laat geen rommel achter in de kleedruimten of het speelveld; 

 Help ons dus het totale sportpark netjes te houden; 

 Er worden geen ballen verstrekt voor het “intrappen”; 

 In geval van slechte weersomstandigheden en twijfel over de doorgang van het 

toernooi kan er vanaf 8:00 gebeld worden naar VSV Vreeswijk via 

telefoonnummer 030 - 60 62 411; 

 EHBO is de gehele dag aanwezig. 
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Nuttige Namen en Adressen 
 

VSV Vreeswijk 

Helmkruid 3 

3434 CT Nieuwegein 

Telnr.: 030 - 60 62 411 

 

Antonius ziekenhuis 

Koekoekslaan 1 

3435 CM Nieuwegein 

Telnr.: 030 - 60 99 111 

 

Politie Nieuwegein 

Schakelstede 75 

3434 HC Nieuwegein 

Telnr.: 0900 – 8844 

 


