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Voorwoord
Allereerst wil ik iedereen van harte welkom heten op ons jaarlijkse Jan Kouwenberg
Kaboutertoernooi. En in het bijzonder de deelnemers en begeleiders van de hieronder
genoemde voetbalverenigingen:










RKSV MULO
RKSV Nuenen
RKSV Sparta ‘25
SV Brandevoort
SV Stiphout Vooruit
SV Unitas ‘59
VV Bruheze
VV Gemert
RKSV Mierlo-Hout

Ook dit jaar zijn wij er opnieuw in geslaagd een gevarieerd deelnemersveld bij elkaar
te krijgen. In totaal 32 teams zullen vandaag actief zijn op ons sportpark.
Een intensieve periode van voorbereiding is aan deze dag voorafgegaan. De
speelschema’s zijn zorgvuldig in elkaar gezet. We hebben daarbij ons uiterste best
gedaan om teams van ongeveer gelijk niveau in een en dezelfde poule in te delen.
Langs deze weg wil ik alvast mijn dankwoord uitspreken aan alle vrijwilligers die op
welke manier dan ook een bijdrage geleverd hebben.
En richting alle deelnemers: veel succes! Maak er met zijn allen een mooi toernooi
van. Ik hoop jullie ook volgend seizoen op ons sportpark te mogen begroeten.
Namens de toernooicommissie RKSV Mierlo-Hout,
Patrick Thielen.
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Reglement



















Alle teams dienen zich, via hun begeleider, uiterlijk 30 minuten voor aanvang van
hun eerste poulewedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat te melden.
Deze begeleider is tevens verantwoordelijk voor het gedrag van zijn team op en
rondom het veld. Met respect wordt er met alle betrokkenen omgegaan.
Er wordt volgens de officiële KNVB-regels gespeeld. De spelbegeleiders van RKSV
Mierlo-Hout zijn hiervan op de hoogte.
De speeltijd wordt centraal bijgehouden en bedraagt tien minuten per wedstrijd.
Wanneer een team niet binnen vijf minuten na de vastgestelde tijd op het veld
aanwezig is, wordt de tegenpartij als winnaar aangewezen (met een eindstand
van 3 - 0).
Bij een gelijke tenuekleur moet het eerstgenoemde team hesjes dragen. Deze zijn
bij de velden aanwezig.
Het eerstgenoemde team heeft de aftrap.
Er wordt gespeeld met bal maat 4, met een maximaal gewicht van 290 gram.
Elk team speelt met vier veldspelers; er mag onbeperkt gewisseld worden.
Een speler mag tijdens het toernooi slechts voor één team uitkomen.
Een winstpartij levert drie punten op, een gelijkspel één punt en een verlies nul
punten.
Bij een gelijk aantal punten wordt er allereerst gekeken naar het onderlinge
resultaat. Mocht dit gelijk zijn, dan wordt er gekeken naar het doelsaldo en
vervolgens naar de voor- en tegendoelpunten. Wanneer er dan nog geen
beslissing gevallen is, worden er strafschoppen genomen.
Na de poulewedstrijden spelen alle teams elk nog tenminste drie wedstrijden.
Aansluitend zullen de twee beste teams tegen elkaar uitkomen in de finale.
Bij een gelijkspel in de finale worden er direct strafschoppen genomen; vijf per
team. Mocht dit geen uitsluitsel bieden, dan komt het aan op ‘sudden death’. Er
worden dan net zolang strafschoppen genomen, totdat de beslissing gevallen is.

In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Algemeen
 De kleedkamers zijn vrij toegankelijk. Op voorhand heeft een verdeling
plaatsgevonden. Deze staat op de deuren aangegeven.
 Waardevolle spullen worden door een ieder meegenomen op eigen risico.
 De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal en verlies
van materiaal / schade aangebracht door derden.
 Tijdens het toernooi is een aangestelde EHBO’er aanwezig (van begin tot eind).
 Mocht er tijdens het toernooi noodweer komen, dan zal er op aangeven van de
organisatie in eerste instantie geschuild worden in de kantine en kleedkamers.
Als er geen verbetering komt in de situatie, zal het toernooi worden afgelast om
veiligheidsredenen.
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Spelregels














Het spel begint of wordt hervat (na een doelpunt) in het midden van het veld. De
andere partij moet hierbij een afstand van vijf meter in acht nemen.
De buitenspelregeling is niet van toepassing.
Slechts bij hoge uitzondering wordt een strafschop genomen. De afstand tot het
doel bedraagt acht meter. Bij het nemen van een strafschop wordt het doel niet
door een speler verdedigd.
Achterballen mogen door een speler in het veld gebracht worden door middel van
een pass of dribbel. Het is niet toegestaan direct te scoren door een intrap vanaf
de achterlijn.
Hoekschoppen worden normaal genomen.
Wanneer een bal over de zijlijn gaat, dient hij in het spel te worden gebracht door
een intrap. Ook hier geldt dat het niet is toegestaan direct te scoren vanuit een
intrap vanaf de zijlijn.
Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop waarbij de
tegenstander op een minimale afstand van vijf meter staat. Er mogen geen
slidings gemaakt worden.
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de spelbegeleider. Deze
beweegt zich aan de zijlijn; dus niet in het veld!
In het speelvak bevinden zich alleen de spelers.
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Veldindeling
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Poule 1
Indeling
 Unitas 1
 MULO 2
 Sparta 3
 Mierlo-Hout 4

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

Veld 2A

09:30

Unitas 1

-- MULO 2

09:42

Sparta 3

-- Mierlo-Hout 4

09:54

Unitas 1

-- Sparta 3

10:06

MULO 2

-- Mierlo-Hout 4

10:18

Unitas 1

-- Mierlo-Hout 4

10:30

MULO 2

-- Sparta 3

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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Poule 2
Indeling
 Unitas 2
 MULO 3
 Stiphout Vooruit 1
 Brandevoort 1

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

Veld 2B

09:30

Unitas 2

-- MULO 3

09:42

Stiphout Vooruit 1

-- Brandevoort 1

09:54

Unitas 2

-- Stiphout Vooruit 1

10:06

MULO 3

-- Brandevoort 1

10:18

Unitas 2

-- Brandevoort 1

10:30

MULO 3

-- Stiphout Vooruit 1

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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Poule 3
Indeling
 Unitas 3
 MULO 4
 Stiphout Vooruit 2
 Gemert 1

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

VELD 2C

09:30

Unitas 3

-- MULO 4

09:42

Stiphout Vooruit 2

-- Gemert 1

09:54

Unitas 3

-- Stiphout Vooruit 2

10:06

MULO 4

-- Gemert 1

10:18

Unitas 3

-- Gemert 1

10:30

MULO 4

-- Stiphout Vooruit 2

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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Poule 4
Indeling
 Unitas 4
 Bruheze 1
 Stiphout Vooruit 3
 Gemert 2

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

VELD 2D

09:30

Unitas 4

-- Bruheze 1

09:42

Stiphout Vooruit 3

-- Gemert 2

09:54

Unitas 4

-- Stiphout Vooruit 3

10:06

Bruheze 1

-- Gemert 2

10:18

Unitas 4

-- Gemert 2

10:30

Bruheze 1

-- Stiphout Vooruit 3

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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Poule 5
Indeling
 Unitas 5
 Bruheze 2
 Mierlo-Hout 1
 Nuenen 1

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

Veld 3A

09:30

Unitas 5

-- Bruheze 2

09:42

Mierlo-Hout 1

-- Nuenen 1

09:54

Unitas 5

-- Mierlo-Hout 1

10:06

Bruheze 2

-- Nuenen 1

10:18

Unitas 5

-- Nuenen 1

10:30

Bruheze 2

-- Mierlo-Hout 1

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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Poule 6
Indeling
 Mierlo-Hout 6
 Sparta 1
 Mierlo-Hout 2
 Gemert 3

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

Veld 3B

9:30

Mierlo-Hout 6

-- Sparta 1

9:42

Mierlo-Hout 2

-- Gemert 3

9:54

Mierlo-Hout 6

-- Mierlo-Hout 2

10:06

Sparta 1

-- Gemert 3

10:18

Mierlo-Hout 6

-- Gemert 3

10:30

Sparta 1

-- Mierlo-Hout 2

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).

Jan Kouwenberg Kaboutertoernooi 2018

pag. 12

Poule 7
Indeling
 MULO 1
 Sparta 2
 Mierlo-Hout 3
 Gemert 4

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

VELD 3C

09:30

MULO 1

-- Sparta 2

09:42

Mierlo-Hout 3

-- Gemert 4

09:54

MULO 1

-- Mierlo-Hout 3

10:06

Sparta 2

-- Gemert 4

10:18

MULO 1

-- Gemert 4

10:30

Sparta 2

-- Mierlo-Hout 3

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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Poule 8
Indeling
 Unitas 7
 Unitas 8
 Mierlo-Hout 5
 Gemert 5

Wedstrijdschema - poulefase

Tijd

VELD 3D

09:30

Unitas 7

-- Unitas 8

09:42

Mierlo-Hout 5

-- Gemert 5

09:54

Unitas 7

-- Mierlo-Hout 5

10:06

Unitas 8

-- Gemert 5

10:18

Unitas 7

-- Gemert 5

10:30

Unitas 8

-- Mierlo-Hout 5

Vervolg
 11.00 uur
 12.30 uur
 ± 13.00 uur

:
:
:

start wedstrijden finalepoule
(hoofd-) finale
prijsuitreiking

Ernaar gestreefd wordt om uiterlijk 10.45 uur te communiceren over het
verdere wedstrijdschema. Locatie: raampartij kantine (buitenzijde).
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