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Voorwoord Jeugdvoetbaltoernooi 2021
 
Eindelijk is het zover; het jeugdvoetbaltoernooi wordt gespeeld in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op 
woensdagmiddag 29 september wordt dit toernooi gehouden op Sportpark De Woerd en de organisatie 
heeft er een mooi programma voor gemaakt. De jongens en meisjes van zeven tot en met elf jaar van de 
voetbalverenigingen kunnen hun beste beentje voorzetten.
 
Het jeugdvoetbaltoernooi is één van leukste en meest succesvolle sportieve evenementen in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en hier kom ik graag kijken. Het is een mooie mogelijkheid om spelers, coaches, 
vrijwilligers en supporters te ontmoeten.
 
De aftrap is begin van de middag en om 17.00 uur is de prijsuitreiking. Natuurlijk weten we nog niet wie er 
wint, maar niemand gaat met lege handen naar huis. Wat zullen we genieten van de 
spectaculaire doelpunten, passes en penalty’s.
 
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder inbreng van sponsoren en vrijwilligers. Zij zorgen 
ervoor dat de wedstrijden kunnen plaatsvinden en we zijn hen hier zeer dankbaar voor. 
Ook de EHBO-vrijwilligers zijn weer op het sportpark aanwezig. Hopelijk gaan zij een 
rustige middag tegemoet en kunnen zij ook genieten van het voetbalspektakel.
Laten we er, onder luide aanmoedigingen van de supporters, samen weer een groots en 
sportief voetbalfeest van maken.
Namens het college van burgemeester en wethouders wens ik jullie veel voetbalplezier 
toe.
 
Chantal Broekhuis
Wethouder Sport
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Jeugdvoetbaltoernooi - de dertiende keer!
Eigenlijk was het jaar 2020 voor de dertiende keer bedoeld, maar toen gooide Corona roet in het eten. 
Gelukkig mag het nu weer wel! Op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de sportcommissie 
daarom ook dit jaar weer het voetbaltoernooi georganiseerd. De leden van de sportcommissie zijn 
vertegenwoordigers van de clubs uit Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum, Maarn en Maarsbergen. Helaas 
speelt DVSA weer niet mee, dit vanwege het continue-rooster van de scholen in Amerongen.
 
Er wordt gespeeld volgens de KNVB-regels. De scheidsrechters worden weer geleverd door Christelijk Lyceum 
Veenendaal – CLV. Voor die jongeren is het weer een stage-ervaring. Er zijn weer twee bekers te winnen, 
de ‘normale’ beker – volgens doelsaldo – en ook nu weer de sportiviteitsbeker voor het team dat het meest 
sportief heeft gespeeld. En natuurlijk krijgen alle kinderen weer een vaantje en iets lekkers! Er spelen ongeveer 
400 kinderen mee, zij zijn de jeugdleden van de voetbalverenigingen binnen onze gemeente. 
 
Programma
Het toernooi wordt geopend om 14.00 uur door burgemeester Naafs, dat doet de burgemeester door ballen 
naar de kinderen op de tribune te schieten en wie de bal vangt mag hem meenemen naar huis. Burgemeester 
Naafs kan niet de hele middag aanwezig zijn, in de loop van de middag wordt hij vervangen door wethouder 
Broekhuis. Zij deelt om 17.00 uur de prijzen uit. Voor het geval burgemeester Naafs toch verhinderd is doet de 
wethouder ook de opening.
 
Met veel dank aan de sponsoren en de vrijwilligers is ook dit jaar weer het toernooi georganiseerd. Het wordt 
zeker weer een fijne middag. Op de volgende pagina’s leest u korte teksten van en over de deelnemende clubs.
 
Ellen van der Plas-Emondt
Voorzitter van de commissie - namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
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Deelnemende clubs
VV DEVDoorn is in 1926 opgericht en al meer dan 
60 jaar gehuisvest op het prachtig gelegen Sportpark 
Tuilland. Daar beschikken we over één kunstgrasveld, 
twee natuurgrasvelden, een oefenhoek, een groot 
parkeerterrein en een 10 jaar oud clubhuis inclusief 
tribune.

De vereniging telt inmiddels ruim 500 leden. Aan 
de competitie 2021 – 2022 nemen we deel met 22 
jongens-, 3 meisjes- en 4 seniorenteams. Daarnaast 
zijn een 35+, een 45+ en een maxivriendenteam actief.
De jongsten zijn verdeeld over de mini’s (4 – 6 jaar)en 
de Champions League (6 – 8 jaar).

Het motto van de vereniging is “Plezierig presteren”  
en op deze wijze zullen we over enkele jaren ons 
100-jarig bestaan gaan vieren.

Bart van den Brink.

FC Driebergen is de jongste club, opgericht 1 juli 2011 
na de samenvoeging van C.D.N. en Dalto-Voetbal die 
samen teruggaan naar het jaar 1920. FC Driebergen is 
er trots op de eerste voetbalvereniging te zijn met een 
samenwerkingsovereenkomst met UNICEF!

Ons voetbalcomplex is te vinden aan de Woerd 3 in 
Driebergen-Rijsenburg en heeft 3 kunstgrasvelden, 1 
trainingsgrasveld en een combiveld dat gedeeld wordt 
met rugby-club de Pink-Panthers.

Sinds 2015 staat er een compleet nieuw verenigings-
gebouw met 11 kleedkamers en grote kantine en 2 ter-
rassen. Het gebouw is multifuncioneel doordat de BSO-
Sport van de SKDD er is gehuisvest en de Driebergse 
toer club (DTC). Hoofdgebruiker is FC Driebergen.

De Club heeft verder 44 jeugdteams - 5 seniorteams 
op zaterdag - 2 seniorteams op zondag - meisjesteams 
en Vrouwen en walking football met bijna 30 leden en 
een 7x7 afdeling Vrouwen 30+ en Mannen 35+, Old-
stars -business club en diverse niet spelende leden.

FC Driebergen heeft 850 leden met als speerpunt ons 
G1 team van mensen met een beperking die voor 
komend seizoen gestart zijn met kinderen van 8-15 
jaar.

Hans van Vugt.
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HDS (Hoger Door Samenwerking) is in 1930 
ontstaan uit de fusie van de korfbalverenigingen 
TOG in Leersum en AKC in Amerongen. Na eerst 
een Omnisportvereniging te zijn geweest, gaat de 
voetbalvereniging in 1984 alleen verder als HDS ’84 .
Tegenwoordig heet de vereniging v.v. HDS Leersum.
 
HDS speelt in een rood shirt, witte broek en rode 
sokken. Er komen dit seizoen 6 sen iorenteams en 17 
jeugdteams voor HDS uit in de competitie. Daarnaast 
zijn er nog mini’s.
 
Het HDS sportterrein is in juni 2021 behoorlijk 
getroffen door de valwind. Veel bomen rondom het 
sportterrein zijn verloren gegaan. Gelukkig is er hard 
gewerkt om het terrein weer gebruiksklaar te maken.
Nadat we in het seizoen 2020-2021 weinig hebben 
kunnen spelen vanwege de Coronapandemie, 
verheugt HDS zich weer op een mooi en sportief 
voetbalseizoen 2021-2022.

Anne Willemse.

SVMM (Sportvereniging Maarn-Maarsbergen) is 
opgericht op 7 mei 1947 en is een sportvereniging voor 
voetbal.

SVMM is een gezellige en goed georganiseerde 
vereniging, waar iedereen respectvol met elkaar 
omgaat, en waarbij recreatief en competitief sporten 
hand in hand gaan. In ons logo staan twee sterren, één 
voor Maarn en één voor Maarsbergen.

SVMM is een vereniging die toekomst ziet in 
samenwerken met diverse maatschappelijke 
organisaties en dat doen wij ook, tevens werken wij 
samen met Naschoolse Opvang Organisaties.

Op dit moment hebben wij vier heren-seniorenteams, 
één heren-recreantenteam, vijf jongens- en een 
meisjes-juniorenteam, zes jongens-pupillenteams en 1 
mini-pupillenteam.

Sinds juli 2014 beschikken we ook over een 
kunstgrasveld en hebben er in en rondom het complex 
diverse vernieuwingen plaatsgevonden, zodat we er 
nog diverse jaren tegenaan kunnen. In totaal hebben 
we plm 200 spelende leden en 60 vrijwilligers.

Helmert Lokhorst.
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Algemene instructie

Het toernooi vindt plaats op woensdagmiddag 29 september 2021 op sportpark De Woerd te Driebergen. Adres en 
telefoon: De Woerd 3-5, Driebergen-Rijsenburg, Telefoon: 0343 51 40 64

Auto’s dienen op de aangegeven parkeerplaatsen geplaatst te worden. Zie de overzichtsfoto’s achterin dit boekje.

De teams worden verwacht om 13.30 uur. De verenigingen krijgen bij binnenkomst bij de tent alle informatie over 
deze middag. Begeleiders van de teams moeten zich bij de tent melden. Per vereniging is hier een vrijwilliger van 
de organisatie aanwezig. Elke vrijwilliger draagt een hesje voor herkenbaarheid. Kleedkamernummers staan op de 
deuren van de kleedkamers.

Om 14.00 uur: kinderen zoveel mogelijk op de tribune; welkomstwoord door burgemeester Naafs of bij diens 
afwezigheid door wethouder Broekhuis. Aansluitend de aftrap, kinderen die een bal vangen mogen die mee 
naar huis nemen!

Om 14.15 uur: aftrap eerste wedstrijd. Het wedstrijdschema leest u in de losse bijlage van dit boekje, of kunt u 
vragen aan één van de leden van de toernooicommissie.
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Voor de scheidsrechters en de veldcoördinatoren staat drinken in de scheidsrechterskamer. Overige aanwezigen 
kunnen gebruik maken van de kantine.

Wedstrijden worden telkens vijf minuten voor aanvang omgeroepen. Het omroepen vindt plaats vanuit de 
kantine. Indien een team niet opkomt heeft het andere team gewonnen. Gevonden voorwerpen zijn in te 
leveren en af te halen bij de tent. Achtergebleven voorwerpen worden meegegeven aan de vrijwilligers van de 
verenigingen.

De laatste speelronde eindigt ca. 16.50 uur. Om 17.00 uur: wethouder Broekhuis overhandigt bij de tribune 
de bekers aan de winnaars. En natuurlijk is er ook een dankwoordje voor de vrijwilligers. Daarna wordende 
begeleiders naar voren geroepen voor het in ontvangst nemen van de teampresentjes: voor alle kinderen weer 
een herinnering. Na het toernooi kunnen de begeleiders gratis drinken en iets lekkers ophalen voor hun team 
bij de tent. Na uitreiking van alle presentjes verzoeken wij de teams het veld te verlaten. Graag de kleedkamers 
netjes achterlaten.
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De toernooicommissie bestaat uit:
DEV – Doorn .............................................................Bart van den Brink en Martien van der Heijden
FC Driebergen - Driebergen-Rijsenburg .................Hans van Vugt
HDS – Leersum ..........................................................Anne Willemse
SVMM – Maarn – Maarsbergen ...............................Helmert Lokhorst 

Secretaris ...................................................................Anne Willemse
Penningmeester .......................................................Hans van Vugt
Voorzitter.................................................................. Ellen van der Plas (namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Contactpersoon gemeente Utrechtse Heuvelrug
Ellen van der Plas .......................................................................................................................................06 221 748 86

Contactpersonen verenigingen:
FC Driebergen ...........................................................Hans van Vugt .........................................................06 216 760 96
DEV Doorn ................................................................Bart van den Brink ..................................................06 243 967 43
DEV Doorn ................................................................Martien van der Heijden ........................................06 811 068 21
HDS ............................................................................Anne Willemse ........................................................06 283 504 00
SVMM ........................................................................Helmert Lokhorst ....................................................06 100 320 39
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Wedstrijdreglement
1. Heb respect voor je tegenstander en de scheidsrechters. Dit geldt eveneens voor begeleiders en supporters  
 van deelnemende clubs.

2. De wedstrijden zullen worden gespeeld op basis van het reglement van de KNVB.

3. De wedstrijden worden geleid door leerlingen van de sportklassen van CLV – Veenendaal.

4. De wedstrijden duren 14 minuten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.

5. Na elke wedstrijd is er 1 minuut om te wisselen.

6. Het eerstgenoemde team op het programma neemt de aftrap en heeft doelkeuze.

7. Elk team dient enkele minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het aangegeven veld,  
 vergezeld door een verantwoordelijk begeleider of begeleidster.

8. Het aantal wisselspelers per team is vrij. Er mag onbeperkt worden gewisseld

9. Wisselen is alleen toegestaan tijdens dode spelmomenten na goedkeuring van de scheidsrechter. 
 Het wisselen dient plaats te vinden aan de zijlijn bij de middenlijn. Het maximum aantal spelers in het veld  
 is zes per team.
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10. Indien nodig draagt het eerstgenoemde team op het schema een hesje. Deze worden na de wedstrijd 
 ingeleverd bij de scheidsrechter.

11. Een speler, die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, zal voor 5 minuten of voor de rest van  
 de wedstrijd (ter beoordeling van de scheidsrechter) naast het veld staan of voor het gehele toernooi 
 (ter beoordeling van de toernooicommissie) worden geschorst.

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

13. De deelnemende verenigingen dienen ervoor te zorgen dat de hen ter beschikking gestelde kleedruimtes  
 netjes worden achtergelaten, hetzelfde geldt voor het terrein. Beschadigingen aan goederen of gebouwen  
 van FC Driebergen zullen op de betrokken verenigingen worden verhaald.

14. Voetbalvereniging FC Driebergen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, vermissing  
 of diefstal van goederen van de deelnemers.

15. De algehele leiding berust bij de toernooicommissie.
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VELDINDELING / KLEEDKAMERS / KANTINE

KLEEDKAMERS

KANTINE



ROUTE

ROUTE

ROUTE / PARKEREN / INGANG VELDEN

INGANG VELDEN
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