
 

 

 

 

Welkom bij het leukste meidentoernooi 
van Noord-Holland, het Mona 

Burgeringtoernooi! 

Zaterdag 1 juni 2019 

Informatie en contactadressen: 

v.v. H.S.V.  

Het Maalwater 4, 1852 HR  HEILOO 

Wedstrijdsecretariaat: 072-5332890 / 06-20012064 

 

DIT TOERNOOI WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:  

 

SCHILDERSBEDRIJF E.J. Bolten 

Telefoon: 072 533 30 07 
               
              en 

 



 

 

  
Hallo allemaal! 

Namens HSV is het ons een genoegen om jullie ook dit jaar welkom te heten op 
ons meidenvoetbaltoernooi. We zijn blij dat we weer een mooi deelnemersveld 
hebben met teams van veel verschillende clubs uit heel Noord-Holland. Een 
aantal clubs hebben we al veel vaker mogen begroeten. Andere verenigingen 
zijn er voor het eerst bij en daar zijn we heel erg blij mee. Vanwege het lange 
(vrije) weekend was het moeilijker dan ooit om volle poules te krijgen, maar het 
is ons gelukkig toch weer gelukt. 

Er wordt gespeeld in 4 poules op 4 velden waarbij elke poule op 1 veld wordt 
afgewerkt. Kijk goed in het programma wanneer jullie team moet spelen en 
probeer minimaal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het juiste veld te 
staan en speelklaar te zijn. Op deze manier kunnen wij er samen voor zorgen 
dat het toernooi volgens plan kan verlopen. 

De weergoden zijn ons vaak goed gezind geweest en laten we hopen dat het dit 
jaar ook weer het geval is. Het kan dan echter wel warm worden op ons 
complex dus probeer hier zelf ook rekening mee te houden bijvoorbeeld door 
alle meiden een petje en een bidon mee te laten nemen. Uiteraard zorgen wij 
weer voor allerlei andere dingen zoals onbeperkt limonade, een ijsje en chips.  

Tussen de wedstrijden door kunnen de meiden hun voetbalkennis testen door 
aan onze quiz mee te doen. Hier zijn uiteraard leuke prijzen mee te verdienen. 
En om het toernooi nog swingender te maken zal DJ Bodhi de wedstrijden 
muzikaal begeleiden vanaf zijn draaitafel.  

Het toernooi wordt zaterdag 1 juni 2019 om 9.55 uur geopend en de 
prijsuitreiking staat gepland voor 15.25 uur. 

De Toernooicommissie van HSV wenst jullie allemaal een fijne, sportieve en 
gezellige dag om het voetbalseizoen 2018-2019 mee af te sluiten.  

Geniet van een hele mooie voetbaldag met elkaar!!!! 



 
Toernooireglement 
De leiders van de teams melden zich uiterlijk om 9:35 uur in het wedstrijd-
secretariaat dat te bereiken is via het terras van de hoofdtribune. Het toernooi 
zal om 9:55 uur geopend worden. 
 
• De teams verzamelen zich uiterlijk 5 minuten voor aanvang van elke wedstrijd bij 

het veld. 
• De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de 

KNVB. 
• Beslissingen van scheidsrechter en/of wedstrijdleiding zijn bindend. 
• De wedstrijden in alle poules worden zonder wisselen van speelhelft gespeeld.  
• Het begin-, wissel- en eindsignaal van de wedstrijden wordt, decentraal, door de 

scheidsrechter aangegeven. Via de centrale omroepinstallatie worden slechts 
mededelingen gedaan. 

• Er wordt geen tijd bijgetrokken voor blessures, wissels of anderszins.  
•  Iedere scheidsrechter geeft na afloop van de wedstrijd z.s.m. de uitslag door aan    

de toernooicommissie. 
•  Bij het uitvallen of niet opdagen van een team wordt de wedstrijd met 3-0 

gewonnen door het wel aanwezige team. 
•  In een wedstrijd tussen teams met dezelfde kleur shirts wordt door het 

eerstgenoemde team in reserveshirts gespeeld. Deze zijn verkrijgbaar bij het 
wedstrijdsecretariaat maar u mag ze uiteraard ook zelf meenemen. 

•  Het eerstgenoemde team begint aan de kantinezijde of wegzijde en neemt de 
aftrap. 

•  Bij gelijk eindigen van twee of meer teams beslist het onderlinge resultaat. Is dat 
gelijk dan geldt het doelsaldo en mocht het dan nog gelijk zijn dan telt het aantal 
doelpunten dat de teams hebben gemaakt. Mocht de stand dan nog gelijk zijn dan 
valt de beslissing via loting. 

• De kleedkamers dienen schoon achter gelaten te worden. 
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. 
• Sportiviteit en plezier staat voorop! 
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ROUTE NAAR VOETBALVERENIGING HSV 

 

Vanuit alle richtingen op de Kennemerstraatweg bij de 
stoplichten afslaan naar de Kerkelaan. Deze laan helemaal 
doorrijden en over de spoorwegovergang rechtdoor blijven 
rijden. U rijdt nu op de Belieslaan. Op de Belieslaan neemt 
u de 2e weg linksaf (vóór de tennisbanen) naar de Dors. 
Dan de eerste weg rechts Het Maalwater op, ca. 100 meter 
doorrijden en dan linksaf het parkeerterrein op.  

 

 

 

 
 

 

Note: HSV stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van 
eigendommen. Beschadiging aan eigendommen van HSV kan op de eventuele 
dader(s) en/of vereniging(en) worden verhaald. 

 

 

 

 



 

Speelschema: 

 
Poule A         Veld  
10.00 - 10.30 HSV MO17-1 - HSV MO19-1   D 
10.30 - 11.00 SVW MO17-1 - Foresters MO17-2   D 
11.00 - 11.30 v.v. De Blokkers MO17-1 - HSV MO17-1   D 
11.30 - 12.00 HSV MO19-1 - SVW MO17-1   D 
12.00 - 12.30 v.v. De Blokkers MO17-1 - Foresters MO17-2   D 
12.30 - 13.00 HSV MO17-1 - SVW MO17-1   D 
13.00 - 13.30 HSV MO19-1 - v.v. De Blokkers MO17-1   D 
13.30 - 14.00 Foresters MO17-2 - HSV MO17-1   D 
14.00 - 14.30 SVW MO17-1 - v.v. De Blokkers MO17-1   D 
14.30 - 15.00 Foresters MO17-2 - HSV MO19-1   D 
            
Poule B         Veld 
10.00 - 10.20 HSV MO15-1 - HSV MO15-2   A 
10.20 - 10.40 Foresters MO15-1 - Nieuwe Niedorp MO15-1   A 
10.40 - 11.00 F.C. Purmerend MO15-1 - Be Fair MO15-1   A 
11.00 - 11.20 HSV MO15-1 - Foresters MO15-1   A 
11.20 - 11.40 HSV MO15-2 - F.C. Purmerend MO15-1   A 
11.40 - 12.00 Nieuwe Niedorp MO15-1 - Be Fair MO15-1   A 
12.00 - 12.20 Foresters MO15-1 - F.C. Purmerend MO15-1   A 
12.20 - 12.40 Nieuwe Niedorp MO15-1 - HSV MO15-1   A 
12.40 - 13.00 Be Fair MO15-1 - HSV MO15-2   A 
13.00 - 13.20 F.C. Purmerend MO15-1 - HSV MO15-1   A 
13.20 - 13.40 Be Fair MO15-1   Foresters MO15-1   A 
13.40 - 14.00 HSV MO15-2   Nieuwe Niedorp MO15-1   A 
14.00 - 14.20 HSV MO15-1   Be Fair MO15-1   A 
14.20 - 14.40 Nieuwe Niedorp MO15-1   F.C. Purmerend MO15-1   A 
14.40 - 15.00 HSV MO15-2   Foresters MO15-1   A 
            
Poule C         Veld 
10.00 - 10.20 HSV MO13-1 - F.C. Purmerend MO13-2   C 
10.20 - 10.40 F.C. Purmerend MO13-1 - v.v. Opperdoes MO13-1   C 
10.40 - 11.00 HSV MO13-1 - F.C. Purmerend MO13-1   C 
11.00 - 11.20 pauze - pauze   C 
11.20 - 11.40 F.C. Purmerend MO13-2 - v.v. Opperdoes MO13-1   C 
11.40 - 12.00 F.C. Purmerend MO13-1 - F.C. Purmerend MO13-2   C 
12.00 - 12.20 v.v. Opperdoes MO13-1 - HSV MO13-1   C 
12.20 - 12.40 pauze - pauze   C 
12.40 - 13.00 F.C. Purmerend MO13-2 - HSV MO13-1   C 
13.00 - 13.20 v.v. Opperdoes MO13-1 - F.C. Purmerend MO13-1   C 
13.20 - 13.40 F.C. Purmerend MO13-1 - HSV MO13-1   C 
13.40 - 14.00 pauze - pauze   C 
14.00 - 14.20 v.v. Opperdoes MO13-1 - F.C. Purmerend MO13-2   C 
14.20 - 14.40 F.C. Purmerend MO13-2 - F.C. Purmerend MO13-1   C 
14.40 - 15.00 HSV MO13-1 - v.v. Opperdoes MO13-1   C 

 

 

 

 



 

 

Poule D         Veld 
10.00 - 10.30 HSV MO11-1 - FC Purmerend MO11-1   E 
10.30 - 11.00 D.E.M. MO11-1 - Vitesse '22 MO11-1   E 
11.00 - 11.30 SVW '27 MO11-1 - HSV MO11-1   E 
11.30 - 12.00 FC Purmerend MO11-1 - D.E.M. MO11-1   E 
12.00 - 12.30 SVW '27 MO11-1 - Vitesse '22 MO11-1   E 
12.30 - 13.00 HSV MO11-1 - D.E.M. MO11-1   E 
13.00 - 13.30 FC Purmerend MO11-1 - SVW '27 MO11-1   E 
13.30 - 14.00 Vitesse '22 MO11-1 - HSV MO11-1   E 
14.00 - 14.30 D.E.M. MO11-1 - SVW '27 MO11-1   E 
14.30 - 15.00 Vitesse '22 MO11-1 - FC Purmerend MO11-1   E 

 

Let op: Het speelschema is met veel zorg en aandacht tot stand gekomen. Maar het 
blijft mensenwerk en dus kan er ook iets verkeerd gegaan zijn. Als u iets geks ziet of 
vragen heeft over het schema laat het ons dan alstublieft zo snel mogelijk weten door 
een mail te sturen naar: dirk.makelaar@gmail.com. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

VEEL 
PLEZIER!! 

 

 

 

 

 


