
FC Den Bosch 

Zondag 26-09-2021 
   Stadion De Vliert

special soccer toernooi



Beste voetbalvrienden!

Namens de FC den Bosch Foundation 
en het organisatieteam heten wij jullie 
hartelijk welkom in Stadion De Vliert! 
Wij zijn er trots op dat we jullie als 
deelnemers aan het eerste FC Den 
Bosch Special Soccer Toernooi mogen 
ontvangen. Een toernooi voor zowel 
jeugd als seniorenteams.  Het is de 
bedoeling dat er nog héél veel edities 
gaan volgen en dat dit toernooi dé 
traditionele aftrap wordt van elk nieuw 
voetbalseizoen.
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Bij FC DEn bosch
is iedereen welkom

Wij zijn een groot voorstander van sport voor iedereen. Wij vinden dat niemand buitenspel of aan 
de zijlijn zou moeten staan. En bijzondere sporters al helemaal niet. Sporten heeft voor íedereen 
betekenis. Daarom willen wij zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, het plezier van bewegen 
bij brengen. 

We sporten en bewegen over het algemeen (veel) te weinig. Dat geldt zeker voor kinderen en 
volwassenen met een extra fysieke en/of mentale uitdaging. Terwijl juist bij deze mensen het 
belang van sporten in een aantal opzichten groter is dan bij de gemiddelde Nederlander. Iedereen 
moet daarom in gelijke mate kunnen pro�teren van de kracht van sport. Want door te sporten leer 
je bijvoorbeeld dat je veel meer kunt dan je misschien dacht. En dat geeft (zelf ) vertrouwen!  
Samen sporten heeft ook een grote impact op onze sociale omgeving.  Want door samen te 
sporten vergroot je de groep mensen waarmee je omgaat en vermindert sociaal isolement.  
Iedereen wil graag onderdeel zijn van een groep. Bij een groep horen, je geaccepteerd en veilig 
voelen binnen de sociale normen van die groep, is belangrijk voor de ontwikkeling van allerlei 
vaardigheden. Sportieve grenzen kunnen zo worden verlegd. Het allerbelangrijkste is misschien 
nog wel dat de algemene gezondheid toeneemt. Sporten vermindert het risico op hart en 
vaataandoeningen en verbetert de motoriek. Daardoor is er ook minder kans om in het dagelijkse 
doen en laten blessures op te lopen.   

In een ideale wereld sport iedereen samen. Ongeacht lichamelijke of geestelijke gezondheid, 
etnische achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid of sociale positie.  Zover zijn we nog niet, maar 
vandaag zetten we weer een stap die ons dichterbij een wereld brengt waarin sporten en 
bewegen een vanzelfsprekend zijn voor iedereen. Vandaag staan de bijzondere sporters in de 
schijnwerpers. Als ware helden, voetballen jullie vandaag in een echt stadion met publiek!

Onze missie is de sport participatiegraad in onze stad en provincie te verhogen. Dat doen we in de 
eerste plaats voor de mensen zelf. Voor jullie. Daarnaast maken we de (lokale) samenleving zo 
weer een stukje inclusiever, gezonder én leuker. Want bij sporten bij en met FC Den Bosch staan 
diversiteit en eigenheid centraal. En bovenal gaat het om samen plezier maken. Vooral plezier!

       Esther Vroegh  Rob Almering                     Huub van Mackelenbergh
       Voorzitter   Algemeen directeur                  Voorzitter 
       FC Den Bosch Foundation FC Den Bosch                     Raad van Commissarissen
                       FC Den Bosch

Wij wensen jullie een gezellige, sportieve voetbalmiddag!
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1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.

2. We vragen de teams zich uiterlijk om 12.15 uur te melden bij de toernooileiding. Je vindt hen bij de  
     opgang naar het veld. Hier ontvangen de leiders/teambegeleiders het toernooiboekje en de   
     lunchpakketten.

3. De wedstrijden worden steeds centraal gestart en beëindigd door de toernooileiding.

4. De duur  van de wedstrijden is 15 minuten. De wedstrijden worden gespeeld zonder pauze. Er wordt  
    ook niet van  helft gewisseld. Tussen de verschillende wedstrijden is rekening gehouden met 5     
    minuten wisseltijd.

5. Het eerst genoemde team speelt ‘thuis’ op de zijde van het veld die het dichtst bij de hoofdtribune                                  
    ligt. 

6. De eerstgenoemde vereniging neemt ook de aftrap.

7. Bij de velden liggen hesjes. Wanneer de clubtenues te veel op elkaar lijken, trekt het ‘uitspelende’         
    team deze hesjes aan.

8. Alle wedstrijden staan onder leiding van clubscheidsrechters. Wij vragen iedereen, deelnemers en  
    begeleiders, om beslissingen van de scheidsrechters te respecteren.  

9. Beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.

10. Wanneer een team niet op tijd op het veld verschijnt, of 5 minuten na de centrale start niet wedstrijd  
       klaar is, dan wordt een nederlaag van 3-0 genoteerd.
                   
11. Eindigen twee of meerdere teams met een gelijk aantal punten, dan beslist achtereenvolgens het  
       doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten en het onderlinge resultaat. Nog steeds een gelijke  
       stand? Dan worden er 5 strafschoppen per team genomen, door 5 verschillende spelers. In het  
       uitzonderlijke geval dat er na de penalty- reeks nog geen winnaar is, wordt er ‘om-en-om’ geschoten.       
       Het team dat als eerste mist is dan het verliezende team.

12. Wij vragen iedereen om het stadion zo netjes en schoon mogelijk te houden.  Deponeer afval in de  
       containers en in de vuilniszakken bij het veld.
                                          
13. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Zorg daarom goed voor jezelf en voor elkaar. Mocht er  
       onverhoopt toch eerste hulp nodig zijn, dan staat de EHBO klaar om razendsnel hulp te verlenen. Zij  
       zijn de hele toernooimiddag aanwezig.  

14. De toernooiorganisatie draagt geen aansprakelijkheid voor het zoek of beschadigd raken van  
       persoonlijke eigendommen; dit geldt ook voor mogelijke blessures. Let dus goed op eigen lijf en  
       leden en laat waardevolle spullen niet onbeheerd achter. 

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Er zijn voor de deelnemende teams geen kleedkamers beschikbaar. 
De kleedkamer van Stadion De Vliert zijn namelijk zone 1-gebied, de zogenaamde ‘corona bubbel’, en 
daardoor uitsluitend te gebruiken door de eerste elftalselectie van FC Den Bosch. 
Elk team krijgt op de overdekte tribune een vakdeel toegewezen. Neem voldoende (warme en droge) 
kleding mee voor de momenten tussen de wedstrijden in en voor het geval de weergoden niet 
meewerken! 
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11.45 – 12.15 uur  
Inloop teams. Iedereen wordt uiterlijk 12.15 uur in het stadion verwacht. Een gastvrouw of 
gastheer begeleidt elk team naar een eigen vak op de hoofdtribune. 

12.25 uur 
Alle teams verzamelen bij het veld (aan de zijlijn) en met de eigen clubvlag, als deze voor handen 
is.

12.30 uur 
Speciaal welkom door FC Den Bosch-voorzitter Huub van Mackelenbergh en start van de 
ploegenpresentatie door stadionspeaker Theo Hermans. De teams komen op in de volgorde van 
de poule-indeling. We starten met poule A (jeugdteams). Daarna volgt poule B met de (jong) 
seniorenteams. 

13.00 uur 
Start van de wedstrijden. De wedstrijdduur is 15minuten. Het toernooi is rond 16.15 uur 
afgelopen. 

16.15 uur 
Start demonstratiewedstrijd Nederlands Amputatieteam – team TGG/RKKSV ( 25 minuten). 

16.40 uur 
Optreden Wilbert Pigmans . Nadat Wilbert zijn set met bekende hits heeft gezongen, is er een 
fotomoment met de deelnemers. 

17.10 uur 
Prijsuitreiking door foundation-voorzitter Esther Vroegh en FC Den Bosch-
spelers Ryan Leijten, Sebastiaan van Bakel en Stan Maas op het veld, in het bijzijn van
alle teams.

Ca 17.30 uur 
De teams gaan naar huis en de deelnemers kijken hopelijk terug op een geweldig leuke en 
sportieve voetbalmiddag! 

programma
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 Poule A      
        
 Vereniging                         Plaats                                   P 1*      P 2        P 3 P 4       Eindstand
        
 1. vv Beek Vooruit JG1                Prinsenbeek     
 2. Special Talents  JG1                 Nuenen      
 3. vv HRC'14  JG1                       Rossum/Hurwenen     
 4. vv Emplina JG1                        ‘s-Hertogenbosch     
 5. vv OJC JG1                       ’s-Hertogenbosch     
        
    

  

 Poule B      
        
 Vereniging                       Plaats                                 P 1*      P 2       P 3       P 4          Eindstand
        
 1. DBS G1                      Eindhoven     
 2. Special Football TGG             ‘s-Hertogenbosch      
 3. vv RKKSV G1                      ‘s-Hertogenbosch     
 4. vv FC Engelen                         ’s-Hertogenbosch     
 5. vv Blauw Geel/Jumbo G1     Veghel      
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Vergeet je niet
de standen in te

vullen!
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* BEHAALDE PUNTEN PER WEDSTRIJD
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 Poule a     
      
 Aanvang  Veld Wedstrijd      Uitslag   
      
 13.00 -13.15 B                              vv Beek Vooruit JG1 - Special Talents JG1           -  
 13.20 -13.35 B vv HRC'14 JG1 - vv Emplina JG1            -  
 13.40 -13.55 B vv OJC JG1 - vv Beek Vooruit            -  
 14.00 -14.15 B Special Talents JG1 - vv HRC'14 JG1           -  
 14.20 -14.35 B vv Emplina JG1 - vv OJC JG1            -
 14.40 -14.55 B vv Beek Vooruit JG1 - Special Talents JG1           - 
 15.00 -15.15 B vv OJC JG1 - vv HRC'14 JG1            -
 15.20 -15.35 B vv Emplina JG1 - vv Beek Vooruit            -
 15.40 -15.55 B vv HRC'14 JG1 - vv OJC JG1            - 
 16.00 -16.15 B Special Talents JG1 - vv Emplina JG1                                      -
 
      
 

                           
 13.00 -13.15 A  DBS G1 - Special Football TGG            -  
 13.20 -13.35 A  vv RKKS - vv FC Engelen G1            -
 13.40 -13.55 A  vv Blauw Geel/Jumbo G1 - DBS G1           - 
 14.00 -14.15 A  Special Football TGG - vv RKKSV G1           -  
 14.20 -14.35 A  vv FC Engelen G1 - Blauw Geel/Jumbo G1           -  
 14.40 -14.55 A  DBS G1 - vv RKKSV G1            -  
 15.00 -15.15 A  vv Blauw Geel/Jumbo G1 - Special Football TGG           - 
 15.20 -15.35 A  vv FC Engelen G1 - DBS G1            -
 15.40 -15.55 A  vv RKKSV - vv Blauw Geel/Jumbo G1           - 
 16.00 -16.15 A  Special Football TGG - vv FC Engelen G1           -
 

wedstrijdprogramma

Poule b

succes & vooral veel plezier!
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Zonder vrijwilligers was het organiseren van het FC Den Bosch Special Soccer Toernooi niet 
mogelijk geweest. Zonder vrijwilligers hadden we vandaag geen bal getrapt. Vrijwilligers zijn 
het hart van FC Den Bosch, zoals zij het hart zijn van elke amateurvereniging. Dagelijks 
verrichten zij voor én achter de schermen veel werkzaamheden voor de clubs. Het is niet 
altijd gemakkelijk om te ‘vrijwilligen’. Om dat vol te houden. Maar deze mensen doen dat 
toch maar. Voor het vele werk tellen zij geen uren. Graag noemen wij drie van hen bij naam. 
Bert Geerts en Henk van Hout zijn de initiatiefnemers van dit toernooi. Samen met Karin van 
Tongerlo vormen zijn het kernteam van de toernooiorganisatie. Dank aan hen en aan álle 
andere vrijwilligers die hun stinkende best doen en hebben gedaan voor een geslaagd 
toernooi! 

Een speciaal woord van dank is ook op zijn plaats voor de mensen en bedrijven die �nancieel 
hebben bijgedragen om dit toernooi mogelijk te maken. Dankzij hen konden we het 
programma ‘aankleden en muzikaal omlijsten’ en die extra’s maken de dag helemaal af.

Dankwoord

Wij bedanken:
Schouten Global en in het bijzonder Jan-Hein Schouten

Zwaluw Jeugdactie

G. van der Ven Aannemingsbedrijf B.V. en in het bijzonder Huibert van der Ven jr. 

MB Afbouwmontage B.V. en in het bijzonder Martin Burhenne

André Bambach Dank je wel!
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Wil je ook iets 
laten ontwerpen?

Reclameburo creatiez.nl
            073 - 8882514  -  www.creatiez.nl


