
  



 
                                                                                          Henny Hemink – toernooi  

 

 

1 

    

 
 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ................................................................................... 1 

Voorwoord .......................................................................................... 2 

RKSV NEO-gedragscode en Fair Play-reglement ................................ 3 

Toernooi opzet ................................................................................... 4 

Regelement ........................................................................................ 4 

Algemeen ........................................................................................ 4 

Spelregels ....................................................................................... 4 

Puntentelling .................................................................................. 5 

Kleedkamerindeling ............................................................................ 6 

Wedstrijdprogramma ......................................................................... 6 

U13-1 teams ................................................................................... 7 

U15-1 teams ................................................................................... 8 

Plattegrond Sportpark ........................................................................ 9 

 
 

  



 
                                                                                          Henny Hemink – toernooi  

 

 

2 

    

 
 

Voorwoord 
 
Allereerst van harte welkom op sportpark ’t Wooldrik van 
voetbalvereniging R.K.S.V. NEO. 
 
Voor u ligt het programmaboekje van de 5

e
 editie van het Henny Hemink –

toernooi.  Het toernooi is vernoemd naar de erevoorzitter van onze 
vereniging. 
Henny was 42 jaar lid van NEO , waarvan 25 jaar als voorzitter. In deze 
jaren is hij o.a. initiator geweest van de verhuizing naar het huidige 
sportcomplex, de bouw van de hoofdtribune, de introductie van het 
clubblad  “Kontakt” en de oprichting van “Stichting Promoting NEO”. 
 
Het deelnemersveld van dit jaar bestaat uit: 

 RKSV NEO 

 RKSV Vogido 

 HVV Tubantia 

 HSC’21 

 JFV Calenberger Land (Dui) 

 SV Grol 
 
Via deze weg willen wij alle vrijwilligers die dit toernooi mede mogelijk 
hebben gemaakt van harte bedanken voor hun inzet. 
Ook zonder sponsoren was het niet mogelijk geweest om dit toernooi te 
organiseren. 
 
Tot slot wensen wij iedereen een sportieve en vooral plezierige voetbaldag 
toe. 
 
Met sportieve groet, 
Toernooicommissie R.K.S.V. NEO 
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RKSV NEO-gedragscode en Fair Play-reglement 
 
Respect en sportiviteit! 
 
Binnen een voetbalvereniging zijn velen actief om hun club draaiende te 
houden. Trainers en begeleiders nemen hier een belangrijke plaats in, 
aangezien zij direct met kinderen omgaan. Ook andere vrijwilligers stoppen 
wekelijks uren in de vereniging. Een ieder doet dit met als belangrijkste 
reden: voetbalplezier! 
 
“Fair Play” houdt in dat je een aantal afspraken maakt om het voetbal voor 
zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te maken. Door kinderen 
bewust met Fair Play te laten omgaan is het mogelijk de sport ook in de 
toekomst eerlijk en aantrekkelijk te houden. Het is niet alleen noodzakelijk 
dat iedere voetballer zelf die regels naleeft, maar ook dat men elkaar er op 
aanspreekt. Natuurlijk probeer je met je team een zo 
goed mogelijk resultaat te behalen. Het is leuker om te 
winnen dan te verliezen. Maar hoever moet je hierin 
gaan? Wil je ten koste van alles winnen of worden er 
grenzen gesteld? Natuurlijk zijn er grenzen. Winnen door 
‘onsportief en respectloos gedrag’ is een 
schijnoverwinning. Fair Play is een investering in de 
toekomst. Begeleiders, trainers en ouders hebben een 
grote invloed op de jeugd, vooral op de jongere jeugd. Dit 
mag niet onderschat worden! Hoe kun je van jeugdige 
voetballertjes verwachten dat ze Fair Play hoog in het 
vaandel hebben staan, als volwassenen daar totaal anders 
tegenaan kijken en zich er niet naar gedragen! 
 
Dus: Fair Play: respect en sportiviteit begint bij ons allemaal! 
 
De Fair Play-commissie van R.K.S.V.NEO wenst iedereen een plezierig 
toernooi toe.   
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Toernooi opzet  
 
Zes clubs strijden met zowel hun U13-1 als U15-1 elftal voor de hoogste 
plek in de poule per leeftijdscategorie. 
De club met het meest behaalde punten, het gezamenlijke aantal punten 
van het U13 en U15 elftal,  mag zich overall-winnaar noemen en gaat naar 
huis met de Henny Hemink – cup! 

Regelement 

Algemeen 
 

 Alle deelnemende teams dienen zich om 10:00 uur te melden bij 
het wedstrijdsecretariaat, te vinden in het kleedkamergebouw. 

 Gedurende het toernooi is er EHBO aanwezig. 

 Iedereen wordt verzocht medewerking te verlenen aan het 
schoonhouden van de kleedkamers en het sportcomplex. 

 R.K.S.V. NEO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, 
diefstal, vermissing van of schade aan goederen of eigendommen. 

Spelregels 
 

 Alle wedstrijden worden volgens de algemeen geldende KNVB-
regels gespeeld. 

 Speeltijd U13-junioren is 20 minuten per wedstrijd. Er wordt niet 
gewisseld van helft. 

 Speeltijd U15-junioren is 25 minuten per wedstrijd. Er wordt niet 
gewisseld van helft. 

 Teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed 
zijn bij het betreffende veld, zodat de wedstrijden op tijd kunnen 
beginnen. 
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 Het eerstgenoemde team speelt aan de kant van de kleedkamers. 
Het ‘uitspelende’ team trapt af. Er wordt niet getost. 

 In gevallen waarbij geldende regels ontoereikend zijn, zal de 
toernooicommissie beslissen.  

Puntentelling 
 
De puntentelling is gelijk aan de algemeen geldende KNVB-regels. 
Bij gelijke stand van 2 teams in de poule of 2 clubs in het overall-
klassement, dan zal achtereenvolgens gekeken worden naar: 
 

1. Doelsaldo 
2. Het aantal gescoorde doelpunten 
3. Onderling resultaat (bij gelijke stand in de poule) 

 
Mocht ook dat geen uitsluitsel bieden dan worden strafschoppen 
genomen. Tegen deze beslissing kan niet gereclameerd worden.  
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Kleedkamerindeling 
 

Team Kleedkamer 
NEO U15-1 1 

NEO U13-1 2 

  

Vogido U15-1 5 

Vogido U13-1  6 

  

Tubantia U15-1 7 

Tubantia U13-1 8 

  

HSC’21 U15-1 9 

HSC’21 U13-1 10 

  

SV Grol U15-1 11 

SV Grol U13-1 12 

  

JFV Calenberger Land (JFV) U15-1 13 

JFV Calenberger Land (JFV) U13-1 14 

Wedstrijdprogramma 

 
De deelnemende teams dienen zich voor 10:00uur te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat in het kleedkamergebouw. Na de gezamenlijke 
opening omstreeks 10.30uur, worden de wedstrijden volgens 
onderstaande schema’s afgewerkt.  
 

Aansluitend zal de prijsuitreiking plaatsvinden op veld 1. 
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U13-1 teams 

 

Tijdstip Wedstrijd Veld Uitslag 

10:45 - 11:05 

NEO U13-1 Vogido U13-1 1   -   

 

Tubantia U13-1 JFV U13-1 2   -   

 

HSC’21 U13-1 SV Grol U13-1 3   -   

       

11:40 - 12:00 

SV Grol U13-1 NEO U13-1 1   -   

 

Vogido U13-1 Tubantia U13-1 2   -   

 

JFV U13-1 HSC’21 U13-1 3   -   

 
      

12:35 - 12:55 

NEO U13-1 Tubantia U13-1 1   -   

 

HSC’21 U13-1 Vogido U13-1 2   -   

 

JFV U13-1 SV Grol U13-1 3   -   

 
      

13:30 - 13:50 

JFV U13-1 NEO U13-1 1   -   

 

Tubantia U13-1 HSC’21 U13-1 2   -   

 

SV Grol U13-1 Vogido U13-1 3   -   

 
      

14:25 - 14:45 

NEO U13-1 HSC’21 U13-1 1   -   

 

Vogido U13-1 JFV U13-1 2   -   

 

Tubantia U13-1 SV Grol U13-1 3   -   
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U15-1 teams 
 

Tijdstip Wedstrijd Veld Uitslag 

11:10 - 11:35 

NEO U15-1 Vogido U15-1 1   -   

 

Tubantia U15-1 JFV U15-1 2   -   

 

HSC’21 U15-1 SV Grol U15-1 3   -   

       

12:05 - 12:30 

SV Grol U15-1 NEO U15-1 1   -   

 

Vogido U15-1 Tubantia U15-1 2   -   

 

JFV U15-1 HSC’21 U15-1 3   -   

 
      

13:00 - 13:25 

NEO U15-1 Tubantia U15-1 1   -   

 

HSC’21 U15-1 Vogido U15-1 2   -   

 

JFV U15-1 SV Grol U15-1 3   -   

       

13:55 - 14:20 

JFV U15-1 NEO U15-1 1   -   

 

Tubantia U15-1 HSC’21 U15-1 2   -   

 

SV Grol U15-1 Vogido U15-1 3   -   

 
      

14:50  - 15:15 

NEO U15-1 HSC’21 U15-1 1   -   

 

Vogido U15-1 JFV U15-1 2   -   

 

Tubantia U15-1 SV Grol U15-1 3   -   
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Plattegrond Sportpark 
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