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47e VETERANEN TOERNOOI OWIOS  
De toernooicommissie van voetbalvereniging OWIOS heet u allen (alvast) van harte welkom 
op sportpark Bovenmolen voor de 47eeditie van het Veteranentoernooi op zaterdag 11 juni. 
Eigenlijk de 2e keer dit seizoen, nadat het toernooi in juni 2021 niet kon doorgaan in verband 
met corona, en het toernooi werd gespeeld in de augustus. We zijn dit jaar afgeweken van 
de traditionele eerste zaterdag van juni in verband met het pinksterweekend en het langer 
doorgaan van de competities.  
 
Deze editie doen er slechts 7 ploegen mee. Dat is een fors aantal minder als we normaal 
gewend zijn. Er zijn veel vaste teams deze editie niet aanwezig met als redenen een te lange 
2e seizoenshelft, competitieverplichtingen, nacompetitie, teveel inhaal activiteiten door 
corona, familiedagen, etc. We hopen hen volgend jaar traditioneel op de eerste zaterdag van 
juni (3 juni 2023) weer te mogen begroeten.  
 
Door het geringe aantal deelnemers zal er dit jaar gestreden worden in een mini-competitie, 
waarbij alle deelnemers eenmaal tegen elkaar zullen spelen. De wedstrijd tijden zijn hierop 
aangepast.  
 
Voor de plaatsen 1 t/m 3 zijn prijzen beschikbaar, tevens zal aan de winnaar van het toernooi 
de wisselbeker overhandigd worden. Deze werd vorig jaar gewonnen door sv Urk. Verder zal 
aan het sportiefste teams van dit toernooi de Fair-play prijs uitgereikt worden. De punten 
beoordeling zal uitgevoerd worden door de scheidsrechters.  
 
Verderop in dit programmaboekje tref je het toernooireglement en het wedstrijdschema aan. 
Wij willen jullie erop wijzen dat het nog mogelijk is dat het wedstrijdschema nog wordt 
aangepast.  
 
Zoals u van ons gewend bent zijn ook nu weer de grote pan aanwezig zijn met saté en 
hamburgers. Daarnaast is er een springkussen voor de allerkleinsten.  
 
Tot slot willen we de sponsors van het toernooi en de vrijwilligers die deze dag hun steentje 
bijgedragen enorm bedanken. Alleen met hun steun en inzet is het mogelijk dit toernooi te 
organiseren.  
 
Wij wensen u allen een fijne en bovenal sportieve dag toe en wensen deelnemende elftallen 
en scheidsrechters veel succes.  
 
Wilt u zich uiterlijk een half uur voor uw eerste wedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat? 
 
Namens de Toernooicommissie 
 

Gerrit Jan Nagelhout (06-10190723) & Leonard Visscher (06-44932347) 
toernooicommissie@owios.nl 
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Poule 1 1 OWIOS 1         

  2 Sparta Nijkerk         

  3 Enter Vooruit         

  4 URK         

  5 VRC         

  6 ESC         

  7 OWIOS 2         

              

Poule 1             

begintijd eindtijd wedstrijd veld uitslag 

10:30 10:50 OWIOS 1 - OWIOS 2   - 

10:30 10:50 Sparta Nijkerk - ESC   - 

10:30 10:50 Enter Vooruit - VRC   - 

              

11:10 11:30 URK - OWIOS 1   - 

11:10 11:30 OWIOS 2 - Sparta Nijkerk   - 

11:10 11:30 ESC - Enter Vooruit   - 

              

11:50 12:10 VRC - URK   - 

11:50 12:10 OWIOS 1 - ESC   - 

11:50 12:10 Enter Vooruit - OWIOS 2   - 

              

12:30 12:50 Sparta Nijkerk - VRC   - 

12:30 12:50 URK - ESC   - 

12:30 12:50 Enter Vooruit - OWIOS 1   - 

              

13:15 13:35 OWIOS 2 - VRC   - 

13:15 13:35 URK - Sparta Nijkerk   - 

13:15 13:35 ESC - Enter Vooruit   - 

              

14:00 14:20 Sparta Nijkerk - OWIOS 1   - 

14:00 14:20 URK - VRC   - 

14:00 14:20 OWIOS 2 - ESC   - 

              

14:40 15.00 OWIOS 1 - VRC   - 

14:40 15.00 Sparta Nijkerk - Enter Vooruit   - 

14:40 15.00 OWIOS 2 - URK   - 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toernooireglement 
 

1. Iedere vereniging mag met 18 spelers deelnemen, waarvan 15 spelers 30 jaar of ouder zijn en 
3 dispensatiespelers (>25 jaar) en voor de betrokken vereniging gerechtigd zijn in “bindende” 
wedstrijden uit te komen. 

 
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB en 

zullen worden geleid door scheidsrechters aangesteld door de organisatie. 
 

3. De tijdsduur van de wedstrijden met is 2x 10 minuten  
 

4. Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag in de eerstvolgende 
wedstrijd van zijn elftal tijdens dit toernooi niet deelnemen. 

 
5. De elftallen dienen tenminste 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd bij het veld aanwezig 

te zijn. 
 

6. Ieder team dient bij iedere wedstrijd voor een grensrechter te zorgen. 
 

7. Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd in het wedstrijdsecretariaat van het clubgebouw. 
 

8. De kleedkamerindeling is duidelijk vermeld op de deuren van de kleedkamers. In verband met 
het intensieve gebruik van de kleedkamers is het gewenst dat goederen van waarde worden 
verzameld en collectief bewaard. Het bestuur van OWIOS kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele vermissingen ed. 

 
9. Het in het programma eerstgenoemde elftal heeft de aftrap. Het begin en het einde van de 

wedstrijden wordt aangegeven door de scheidsrechter. 
 

10. De uitslagen van de wedstrijden worden door de scheidsrechters doorgegeven aan de 
toernooileiding. 
 

12. Protesten m.b.t. de gespeelde wedstrijden kunnen niet worden ingediend. Hetzelfde geldt voor 
scheidsrechterlijke beslissingen. 

 
13. Wedstrijden van elftallen die in strijd zijn met dit reglement worden geacht niet te zijn 

gespeeld. Het betreffende elftal wordt gediskwalificeerd en een eventueel gewonnen prijs zal 
weer ter beschikking moeten worden gesteld aan de toernooileiding. 

 
14. Tijdens het toernooi is EHBO aanwezig. 

 
15. Het toernooi wordt in een mini-competitie met zeven ploegen.  

 
16. De eindstand in de poule wordt als volgt bepaald: 

1. aantal punten 
2. onderling resultaat 
3. doelsaldo 
4. aantal gescoorde doelpunten voor 

 

17. Indien bovenstaande geen beslissing oplevert, zal d.m.v. een serie van 5 strafschoppen de 
beslissing verkregen worden. 

 
18. In onvoorziene omstandigheden en op punten waarin dit reglement niet voorziet, berust de 

beslissing bij de toernooileiding. De beslissing van de toernooileiding is bindend. 


