Sportvrienden,
Na maanden van voorbereidingen kunnen wij met een zekere trots het 8e “OpkikkerLichtjestoernooi” presenteren. Deelnemers uit de wijde omgeving en verenigingen, die voor
deelnemers onbekend zullen zijn, hebben zich voor deze 8e editie aangemeld. Wij
waarderen het bijzonder dat jullie willen deelnemen aan dit toernooi. En uiteraard van harte
welkom bij onze vereniging.
De organisatie van een dergelijk toernooi brengt met zich mee dat het gezellig druk wordt op
onze accommodatie. Er zal daarnaast ook rekening moeten worden gehouden met drukte in
de kleedkamers en op de parkeerplaatsen.
Wij gaan uit van een fantastisch toernooi en hopen dat de weeromstandigheden mee zullen
werken.
Met sportieve groet en een plezierig toernooi,
Toernooicommissie
v.v. Groote Lindt, Zwijndrecht

Toernooileiding

Toernooiorganisatie

Informatie: toernooien@grootelindt.nl
Adresgegevens:

v.v. Groote Lindt
Groot Karreveld 1, sportpark Bakestein
3335 KB Zwijndrecht
078-6100719

Wedstrijdleiding

BEPALINGEN EN REGLEMENTEN
1. De wedstrijden hebben een speeltijd van 14 minuten.
2. Na elke wedstrijd is er 1 minuut om te wisselen. Zorg er a.u.b. voor dat het wisselen
snel en soepel verloopt zodat we niet achter raken op schema.
3. Er wordt gespeeld volgens de KNVB-spelregels
4. Er worden bij winst van de wedstrijd 3 punten verkregen, bij een gelijkspel 1 punt, bij
verlies 0 punten
5. Eindigen 2 of meer teams gelijk in de poule, dan beslist het doelsaldo. Is ook dit gelijk
dan geldt het aantal totaal aantal gescoorde doelpunten, is dit ook gelijk dan geldt
het aantal tegendoelpunten, is dit ook gelijk dan volgt loting.
6. Het uitspelende team, 2e genoemd in het wedstrijdschema, dient voor reserve-shirts
of hesjes te zorgen wanneer beide teams een gelijk gekleurd tenue dragen.
7. Groote Lindt is niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte spullen.
8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Protesten
zijn niet toegestaan. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.
9. Iedereen vragen wij er ALLES aan te doen het toernooi voor de kinderen te laten
slagen.
Dit houdt onder andere in :
Respect voor de tegenstanders.
Respect voor de scheidsrechters.
Respect voor de toeschouwers, ook die van de tegenstanders.
Respect voor de vrijwilligers van Groote Lindt.

Huishoudelijke mededelingen
-

Auto’s worden geparkeerd in de daarvoor bestemde parkeervakken. De politie voert
regelmatig controles uit.
De toegang naar kleedkamers is via de buitenzijde van onze accommodatie en niet
door de centrale hal.
De kleedkamers worden schoon achtergelaten.
Voetbaltassen worden in het door bestemde rek geplaatst. Niet in centrale hal of in
de kantine.
Met de eigendommen van v.v. Groote Lindt wordt netjes en met respect omgegaan.
Op de accommodatie staan voldoende vuilnisbakken. Maak daar gebruik van.
Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan op het terras.

Sponsoren v.v. Groote Lindt

“Deelnemende verenigingen”

Sportpark Bakestein
Groot Karreveld 1
3335 KB ZWIJNDRECHT

Kleedkamerindeling
“Opkikker-Lichtjestoernooi”
Kleedkamer 1 Betr. Spartaan JO11-3 Betr. Spartaan JO10-2 Betr. Spartaan JO9-2
Kleedkamer 2

DHC JO12-1

DHC JO10-3

DHC JO8-1

Kleedkamer 3 Meeuwenplaat JO12-1 Meeuwenplaat JO11-2 Meeuwenplaat JO9-3

Rijsoord JO13-2
Rhoon JO9-3
Heinenoord JO9-4

Kleedkamer 4 Groote Lindt JO13-2

Groote Lindt JO12-1

Groote Lindt JO10-2

Kleedkamer 5 Groote Lindt JO11-2

Groote Lindt JO9-2

Groote Lindt JO9-4

Kleedkamer 6

Wippolder JO12-2

Wippolder JO10-3

Wippolder JO8-2

Heerjansdam JO13-2

Kleedkamer 7

ASWH JO11-6

ASWH JO9-7

GJS JO13-2

GJS JO11-5

Kleedkamer 8

TOGB JO13-5

TOGB JO9-4

TSC JO12-1

VOC JO10-6

Vanwege diverse thuiswedstrijden om 14:30 uur zullen er meerdere kleedkamers pas
rond 16:45-17:00 uur beschikbaar zijn. Graag hier rekening mee houden en eventueel al
omgekleed naar ons sportpark toe te komen! Alvast bedankt voor het begrip!

“Groote Lindt-Gedragscode en Fair Play regelement”
Respect en sportiviteit! “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, en trainers 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 Groote Lindt wenst iedereen een plezierig toernooi toe.

“Poule-indeling, wedstrijden en uitslagen”

Spelers, coaches, toeschouwers en thuisblijvers kunnen de hele dag de wedstrijden volgen op:
https://www.tournify.nl/live/lichtjestoernooi16maart

U kunt deze website gebruiken op uw telefoon, tablet of computer. U hoeft er dus geen app voor de
instaleren.
Gedurende de dag vindt u op deze website de wedstrijdtijden en uitslagen en zo bent u altijd op de
hoogte van de actuele stand in de verschillende poules en wanneer de volgende wedstrijden zijn.
Maximaal 15 minuten na elke wedstrijd staat de uitslag op de website.

Sponsored by

Routebeschrijving”
Vanuit de richting Dordrecht / Breda
Volg de A16 richting Rotterdam / Den Haag. Ter hoogte van Dordrecht neemt u de rechter
tunnelbuis van de Drechttunnel. U neemt na de tunnel afrit (23) Hendrik Ido Ambacht.
Bovenaan de afrit bij de stoplichten gaat u linksaf de Hendrik Ydenweg op. Bij de eerst
volgende stoplichten gaat u links af de Langeweg op. Neem de eerste afslag op de rotonde,
dit is de Einsteinstraat. Rijd ongeveer 300 meter rechtdoor en neem de tweede links de
Middelijn op. Volg deze weg voor ongeveer 600 meter en sla rechtsaf. Na 200 meter ligt aan
uw rechterhand VV Groote Lindt.
Vanuit de richting Alblasserdam / Gorinchem
Volg de A15 richting Rotterdam / Dordrecht / Breda. Verander bij Knooppunt Ridderkerk
Zuid van snelweg. U gaat hier van de A15 naar de A16 in de richting van Dordrecht / Breda. U
verlaat de A16 bij afrit (23) Hendrik-Ido-Ambacht. Bovenaan de afrit gaat u rechtsaf de
Hendrik Ydenweg op. Bij de eerst volgende stoplichten slaat u linksaf de Langeweg op. Neem
de eerste afslag op de rotonde, dit is de Einsteinstraat. Rijd ongeveer 300 meter rechtdoor
en neem de tweede links de Middelijn op. Volg deze weg voor ongeveer 600 meter en sla
rechtsaf. Na 200 meter ligt aan uw rechterhand VV Groote Lindt.
Vanuit de richting Rotterdam / Den Haag
Volg de A16 richting Dordrecht / Breda. Na de van Brienenoord brug blijft u de A16 richting
Dordrecht / Breda volgen voor 10 kilometer. U verlaat de A16 bij afrit (23) Hendrik-IdoAmbacht. Bovenaan de afrit gaat u rechtsaf de Hendrik Ydenweg op. Bij de eerst volgende
stoplichten slaat u linksaf de Langeweg op. Neem de eerste afslag op de rotonde, dit is de
Einsteinstraat. Rijd ongeveer 300 meter rechtdoor en neem de tweede links de Middelijn op.
Volg deze weg voor ongeveer 600 meter en sla rechtsaf. Na 200 meter ligt aan uw
rechterhand VV Groote Lindt.

