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VOORWOORD ORGANISATIE
Beste voetbalvriend(in),
Namens SV Haslou wil ik je van harte welkom heten op de tweede editie van het
Haslou TOP Toernooi. We zijn erg blij met je komst.
Met trots mag ik mededelen, dat we tijdens deze tweede editie mogen rekenen op een
TOP deelnemersveld. 7 sterke teams van 5 gerenommeerde betaald voetbal
organisaties uit binnen- en buitenland en onze eigen lokale trots uit Elsloo. Wat een
prachtig affiche.
Onze doelstelling is om met ons TOP toernooi een positieve bijdrage te leveren aan een
gedegen competitiestart voor alle deelnemende teams. We hebben getracht een
kwalitatief hoogwaardig toernooi neer te zetten, waarbij TOP in alles zijn weerklank
heeft. TOP teams, TOP spelers, TOP begeleiding, TOP verzorging, TOP wedstrijden, TOP
arbitrage, TOP supporters, TOP accommodatie en TOP organisatie. We hopen dat alle
aanwezigen een TOP dag beleven, die ieder zich nog lang zal herinneren.
Langs deze weg wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers en
sponsors te bedanken. Zonder jullie bijdrage en inzet is een toernooi zoals dit niet te
realiseren. Dank je wel.
Tot slot wil ik je uitnodigen om er met zijn allen een sportieve dag van te maken en te
zorgen voor een fantastische start van een nieuwe traditie. Hopelijk ga je dit ook zo
ervaren en mogen we de komende jaren rekenen op jouw aanwezigheid.
Ik wens alle teams vandaag en het komend seizoen heel veel succes en vooral plezier
toe.

Namens de Haslou TOP Toernooicommissie,

ERIK ROYEN
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DEELNEMENDE ORGANISATIES

NAAM:

SV HASLOU

PLAATS:

ELSLOO

OPGERICHT:

1941

CLUB KLEUREN:

ZWART / WIT

STADION:

SPORTPARK MERGELAKKER

COMPETITIE 1E ELFTAL:

3E KLASSE

NAAM:

PSV

PLAATS:

EINDHOVEN

OPGERICHT:

1913

CLUB KLEUREN:

ROOD /WIT

STADION:

PHILIPS STADION

COMPETITIE 1E ELFTAL:

EREDIVISIE

NAAM:

RODA JC

PLAATS:

KERKRADE

OPGERICHT:

1962

CLUB KLEUREN:

GEEL / ZWART

STADION:

PARKSTAD LIMBURG STADION

COMPETITIE 1E ELFTAL:

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
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DEELNEMENDE ORGANISATIES

NAAM:

VVV

PLAATS:

VENLO

OPGERICHT:

1903

CLUB KLEUREN:

GEEL / ZWART

STADION:

DE KOEL

COMPETITIE 1E ELFTAL:

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE

NAAM:

KMSK DEINZE

PLAATS:

DEINZE (BELGIË)

OPGERICHT:

1926

CLUB KLEUREN:

ORANJE / ZWART

STADION:

BURG VAN DE WIELE STADION

COMPETITIE 1E ELFTAL:

PROXIMUS LEAGUE

NAAM:

MVV

PLAATS:

MAASTRICHT

OPGERICHT:

1902

CLUB KLEUREN:

ROOD / WIT

STADION:

DE GEUSSELT

COMPETITIE 1E ELFTAL:

KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
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PROGRAMMA
TIJDSTIP
09:30

Ontvangst op sportcomplex ’t Mergelakker van
SV Haslou. Uw team wordt opgevangen door een
van onze persoonlijke teambegeleiders. De
teambegeleider zal u de gehele dag begeleiden
en ondersteunen waar nodig.

10:00

Gezamenlijke opening van het 2e Haslou TOP
Toernooi en presentatie van de deelnemende
teams. Publiek wordt verzocht plaats te nemen
op de hoofdtribune.

10:30

Start eerste wedstrijden.

10:30

Start penalty bokaal

16:00

Penalty finale en prijsuitreiking op het hoofdveld

ENTREE
Het toernooi is uiteraard toegankelijk voor publiek.
Aan volwassenen wordt een entree bijdrage van € 5,- gevraagd
welke volledig ten goede komt aan de jeugdafdeling van SV
Haslou. Toegang voor jeugd tot 18 jaar is gratis.

TOMBOLA
Tijdens het toernooi worden loten verkocht voor een tombola
met mooie prijzen. Een lot kost € 0,50. De opbrengst van de
tombola komt volledig ten goede komt aan de jeugdafdeling
van SV Haslou.
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WEDSTRIJDSCHEMA
TIJDSTIP

VELD

TEAM 1

TEAM2

10:30

A1

MVV-A

VVV

10:30

A2

KMSK DEINZE

SV HASLOU

10:53

A2

PSV

MVV-B

11:16

A1

SV HASLOU

MVV-A

11:16

A2

RODA JC

VVV

11:39

A2

PSV

KMSK DEINZE

12:02

A1

RODA JC

MVV-A

12:02

A2

MVV-B

SV HASLOU

12:25

A2

VVV

KMSK DEINZE

12:48

A1

RODA JC

PSV

12:48

A2

MVV-A

MVV-B

13:11

A2

SV HASLOU

VVV

13:34

A1

KMSK DEINZE

13:34

A2

MVV-B

RODA JC

13:57

A2

VVV

PSV

14:20

A1

SV HASLOU

RODA JC

14:20

A2

MVV-B

KMSK DEINZE

14:43

A2

MVV-A

PSV

15:06

A1

VVV

MVV-B

15:06

A2

KMSK DEINZE

RODA JC

15:29

A2

PSV

MVV-A

SV HASLOU

7

PUBLICATIE UITSLAGEN
Alle wedstrijduitslagen en poule tussenstanden worden op een scherm
gepubliceerd in onze kantine.
Daarnaast maken wij gebruik van de mijntoernooi.info, waarop zowel het
programma als ook de uitslagen en tussenstanden zijn terug te vinden:
Ga naar de onderstaande site of scan de QR code.

https://www.mijnToernooi.info/12359
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PENALTY SHOOT-OUT
Gedurende het toernooi voor teams, vindt er ook een penaltytoernooi
plaats voor individuele spelers. Teams melden zich conform onderstaand
schema op veld B2 om een penalty finalist per team te bepalen middels
shoot-out. Na de laatste wedstrijd wordt op het A-veld de penalty finale
gehouden.

SCHEMA PENALTY SHOOT-OUT
Team

Tijd

KMSK Deinze

11.00

MVV - A
MVV - B
PSV
RODA JC
VVV
SV HASLOU

14.00
11.20
13.15
10.40
14.25
13.35

SPELER VAN HET TOERNOOI
Gedurende het toernooi zal een vakkundige en onafhankelijke jury de
deelnemende spelers observeren. Na de penalty finale wordt op het Aveld de speler van het toernooi uitgeroepen.
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FACILITEITEN
KLEEDLOKALEN
Voor ieder deelnemend team wordt een eigen kleedlokaal
ter beschikking gesteld. Teams worden vriendelijk verzocht
de kleedlokalen in nette staat achter te laten. Onze
kleedruimtes zijn alleen toegankelijk voor deelnemende
teams en begeleiding.

INDELING KLEEDLOKALEN

Team

Kleedlokaal

KMSK Deinze

1

MVV - A
MVV - B
PSV
RODA JC
VVV
SV HASLOU

2
3
4
5
6
7

EHBO
Gedurende de gehele dag is er een duidelijk
herkenbare EHBO’er aanwezig.
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CATERING
SV Haslou verzorgt een gezonde lunch voor alle deelnemende
spelers en trainers/begeleiders op basis van het ingevulde
deelnemersformulier.
De lunch is voor teams op basis van volgend schema af te halen
in onze kantine.

LUNCH SCHEMA

Team

Tijd

KMSK Deinze

12.00

MVV - A
MVV - B
PSV
RODA JC
VVV
SV HASLOU

12.00
12.00
12.10
12.25
11.50
12.30
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TOERNOOI REGLEMENT
De deelnemende teams zijn ingedeeld in 1 poule van 7 teams
en spelen een halve competitie.
De wedstrijdduur bedraagt 2x 10 minuten. Gedurende de
wedstrijd zal er een time-out van 2 minuten plaatsvinden. In
geval van blessures blijft de tijd gewoon doorlopen. De
wisseltijd tussen wedstrijden bedraagt 1 minuut; vriendelijk
verzoek het veld na het eindsignaal zo snel mogelijk te verlaten.
Wedstrijden worden gelijktijdig gestart en geëindigd.
De eerstgenoemde ploeg trapt af en speelt aan de kant van de
hoofdtribune.
Er wordt gespeeld volgens de KNVB 8 tegen 8 spelregels, zoals
beschreven op
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/14647/infographic-8tegen-8

De wedstrijden worden geleid door een pupillenscheidsrechter.
Het toernooi staat open voor spelers die geboren zijn van 1-12011 tot en met 31-12-2011. Dispensatiespelers zijn bij B.V.O.
teams niet toegestaan. Voor het eigen SV Haslou team wordt
een uitzondering gemaakt: Hier geldt 1-1-2010 en maximaal 1
dispensatiespeler conform KNVB regelement.
Tijdens het toernooi mag er onbeperkt gewisseld worden in het
wisselvak.
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Elk team is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen. Is
het team niet op tijd aanwezig, dan wordt de tegenpartij als
winnaar beschouwd met een uitslag van 3-0.
Bij gelijke clubkleuren of bij clubkleuren die slecht van elkaar te
onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma het
eerste vermeld staat, in een shirt met een afwijkende kleur
verschijnen, danwel een hesje aantrekken. Bij twijfelgevallen
beslist de scheidsrechter.
Het aantal punten per team is beslissend voor het bepalen van
de eindstand. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten.
Voor elk gelijkspel 1 punt. Eindigen 2 of meer teams gelijk, dan
beslist het doelsaldo. Is ook het doelsaldo gelijk dan beslist het
hoogst aantal gescoorde goals. Indien ook dit geen verschil
geeft, is het onderling resultaat bepalend. Indien deze een
gelijkspel is geweest, worden er strafschoppen genomen om
tot een beslissing te komen. En wel 3 strafschoppen per ploeg
door 3 verschillende spelers. Is het na de serie van 3
strafschoppen nog gelijk, dan wordt om en om een strafschop
genomen en de ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal
beurten is de verliezer.
Indien een doelsaldo mede ontstaan is door wangedrag van de
tegenpartij, dan beslist de organisatie, in overleg met de
scheidsrechters, over de geldigheid van de uitslag. De beslissing
van de organisatie is dan bindend.
Voor dit toernooi zijn prijzen beschikbaar gesteld voor de
eerste, tweede en derde plek, de speler van het toernooi en de
winnaar van de penalty shoot-out.
Officials en spelers die aan het toernooi deelnemen, dienen zelf
een verzekering af te sluiten tegen ziekte en ongevallen.
Alle televisie- en radio-rechten behoren toe aan de organisatie.
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TRAPVELDJE EN PUMA DEMO TRUCK
Op veld B1, waar ook de Penalty shoot-outs plaatsvinden, heeft
de bezoekende jeugd gedurende de dag de mogelijkheid ook
zelf de voetbalschoenen aan te trekken en lekker te voetballen.
Tevens is er een PUMA Demo Truck aanwezig waar de nieuwste
voetbalschoenen onder deskundige begeleiding getest kunnen
worden. Voor de e-sporters is er een Playstation aanwezig.

PLATTEGROND
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ROUTEBESCHRIJVING
ADRES GEGEVENS
Sportcomplex ’t Mergelakker - SV Haslou
Mergelakker 66a
6181 JG Elsloo

PARKEERGELEGENHEID
SV Haslou beschikt over een ruime eigen
parkeergelegenheid. Wij verzoeken u geen auto’s op
het het gras te parkeren.
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