
 
 

 
 

 

 
 

 



 

Kunstgrasvelden zijn eigendom en/of worden geëxploiteerd door 

Stichtingen. Deze velden worden van hen gehuurd.  
 

Volledigheidshalve hieronder de hoofdregels: 
- Betreden en verlaten van het veld dient te geschieden via de 

daarvoor bestemde hekken. (dus niet via de reclameborden) 
- Maximaal 8 personen in en naast de dug-out, de rest er 

achter 
- Het kunstgrasveld mag alleen betreden worden met 

voetbalschoenen (met vaste noppen) of kunstgrasschoenen. 
- Het is verboden om etenswaren of suikerhoudend drinken 

mee te nemen op het kunstgrasveld. 
- Gooi afval en/of sigarettenpeuken niet op de grond, maar in 

de daarvoor bestemde afvalbakken. 
- Publiek mag onder geen beding het kunstgrasveld betreden. 
- Gebruik kauwgum op het kunstgras is verboden.  
- De stichtingen en verenigingen zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade, letsel of ongeval.  
 

Het totaal overzicht van regels kunstgras vindt u in 

de kleedkamers alsmede bij de entree van de velden 
 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat 

voorop! 

 
Geel shirt, blauwe broek en 

blauwe kousen. 
Trainer Marcel van Walderveen 

 
Blauw-wit shirt, blauwe broek en 

blauwe kousen. 
Trainer Harold Sneller 

 
Groen shirt, zwarte broek en 

groene kousen 
Trainer Freddy van den Burg 

 
 

Wit shirt, blauwe broek en 
blauwe kousen. 

Trainer Erik van Dijk 

 

 
Geel/zwart shirt, zwarte broek 

en zwarte kousen 
Trainer Robert Slinkman 

 
 

 
 

Oranje shirt, witte broek en 
blauwe kousen 

Trainer Berry Mulder 

 

 
Zwart-wit shirt, zwarte broek  

en zwarte kousen.  
Trainer Carl Aventurin 

 
 

 

 
 
 

Groen shirt, witte broek en 
groene kousen 

Trainer Eddy Zwijnenberg 
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 Bultman Hartholt Noordoost Veluwe Toernooi 2021 
 

Hatto-Heim en WZC houden vast aan de opzet van afgelopen jaren en 
geven ook deze 9e editie een vervolg aan het succesvolle en aantrekke-
lijke toernooi. Het is bijzonder dat voor onze deelnemers het al weer een 
tijdje geleden is, dat er om iets serieus is gevoetbald. De competitie 2020-
2021 viel na vier wedstrijden stil. De tweede golf in de Corona-crisis. Dat 
het seizoen niet werd afgemaakt is voor de tweede keer in successie en 
dat was teleurstellend. Aan de nadere kant gaat gezondheid boven al. 
Gelukkig mogen we weer. Bij WZC zijn de bouwperikelen in volle gang net 
zoals Hatto-Heim vorig jaar midden in de verbouw zat. Voor beide clubs 
een flinke stap voorwaarts wat betreft de accommodaties. 
 
De wedstrijden zijn weer over 3 dagen verspreid. Doordeweeks wordt op 
kunstgras gespeeld. Op de donderdagavond wordt het speelschema voor 
de zaterdag bekend gemaakt. De toernooischaal (wisselbeker) is in 
handen van EFC ‘58. We heten dit jaar alle deelnemers van afgelopen 
jaar weer van harte welkom!  
 
 

Wij hopen op een sportief en spannend toernooi. De gevulde prijzenpot 
welke beschikbaar is gesteld door een aantal sponsoren, hun de logo’s 
staan in dit programmaboekje. Veel speel- en kijkplezier gewenst! Wat  de 
status van Corona betreft kunnen we op dit moment nog niet 
voorspellen: gezond verstand gebruiken staat voorop! 
 
 

De toernooiorganisatoren zijn Gradus Dijkman namens de sv Hatto-Heim. 
Aad Eilander en Eric Kwakkel namens vv WZC Wapenveld. 
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Toernooireglement: 
1. De wedstrijden worden gespeeld op de sportparken "het Achterveen" te 

Hattem en  “Monnikenbos“ te Wapenveld. 

2. De wedstrijden worden gespeeld met toestemming en volgens de 

bepalingen en reglementen van de K.N.V.B. 

3. De wedstrijden staan onder leiding van K.N.V.B.-scheidsrechters. 

4. De wedstrijden zijn door loting vastgesteld en worden volgens een in dit 

infobulletin vastgelegd en toegelicht poule-systeem gespeeld. Indien 

een wedstrijd in gelijkspel eindigt volgt geen verlenging, maar zullen 

direct strafschoppen worden genomen om een beslissing te verkrijgen. 

Iedere ploeg neemt dan 5 strafschoppen door verschillende spelers. Is 

hierna geen beslissing gevallen, dan volgen strafschoppen om en om, 

totdat een beslissing is gevallen. 

5. De toernooiwinnaar komt voor een jaar in het bezit van de "Bultman 

Hartholt Noordoost Veluwe Toernooi" wisselschaal. Deze schaal 

kan geen eigendom worden. De winnaars zorgen ervoor dat deze 

schaal het volgende jaar weer tijdig bij de organisatie wordt ingeleverd. 

6. De wedstrijdduur bedraagt, zoals in het programmaboekje bij het 

wedstrijdschema is aangegeven op dinsdag en donderdag 90 minuten 

en op zaterdag 2 wedstrijden van elk 2 x 25 minuten. De teams dienen 

tijdig aanwezig te zijn. De sportvelden zijn open op donderdag vanaf 

18.15 uur en op zaterdag vanaf 13.00 uur. 

7. Aan de wedstrijden mogen alleen die spelers deelnemen die op de 

wedstrijddagen gerechtigd zijn voor hun vereniging uit te komen. 

8. Het laatst genoemde team speelt indien noodzakelijk in reserve-

tenues. Elk team is VERPLICHT reserve-shirts mee te nemen met 

een duidelijk afwijkende kleur. Kleur kousen moeten ook verschillen! 

9. De vereniging dient vooraf een deelnemerslijst op het wedstrijd-

secretariaat (inclusief spelersnummers) in te leveren.  

10. Het is verplicht een assistent scheidsrechter te leveren bij wedstrijden. 

11. Per wedstrijd mag onbeperkt worden gewisseld. 

12. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Er zijn dus geen 

protesten mogelijk. Tegen uitspraken van de toernooileiding is geen 

beroep mogelijk. Gele kaart betekent tijdstraf van 10 minuten. 

13. De organisatie draagt géén verantwoording voor schade ontstaan aan 

personen of goederen en vermissingen van eigendommen en 

bezittingen. Deelname is op eigen risico.  
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Accommodaties 

Sportpark 'Monnikenbos' 
Zandbergen 4, 8191 NA Wapenveld 

Telefoon: 038-4478200  
www.wzcwapenveld.nl 

 

  

Sportpark  "Het Achterveen" 
Konijnenbergerweg 2a, 8051 CC  Hattem 

Telefoon: 038-4442200 
www.svhattoheim.nl 
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Prijzengeld Bultman Hartholt Noordoost Veluwe Toernooi:  
 

De volgende prijzen zijn door sponsoren bij elkaar gebracht en 
worden als volgt onder de deelnemende ploegen verdeeld op basis 
van de uiteindelijke rang aan het einde van het toernooi: 
 

1e plaats: 350,00 Euro 
2e plaats: 300,00 Euro 
3e plaats: 250,00 Euro 
4e plaats: 200,00 Euro 
5e plaats: 150,00 Euro 
6e plaats: 100,00 Euro 
7e plaats: 50,00  Euro 
8e plaats:  50,00  Euro                                
 

Scheidsrechters welke wedstrijden leiden tijdens dit toernooi: 
 

Dinsdag 24 augustus: Eric Geubels - locatie Wapenveld  
Mike Blok - locatie Hattem 
 

Donderdag 26 augustus – Marco Verduin locatie Hattem  
en Eric Kwakkel - locatie Wapenveld 
 

Zaterdag 28/8  - Marco Verduin, Mike Blok, Eric Geubels en Eric 
Kwakkel. Indeling volgt op donderdag 20 augustus   
 
  

TOERNOOISPONSOR: 

 
 

 

 

TOERNOOISPONSOR: 
 

 

TOERNOOISPONSOR:

 
 

  

22002200::    
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EEFFCC  ‘‘5588 

http://www.wzcwapenveld.nl/
http://zwolle.hyves.nl/
http://www.svhattoheim.nl/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CORONAPROTOCOL tijdens het Toernooi 
Algemene regels 
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
 Spelers en begeleiders dienen zelf hun (gezondheids-)risico te 

analyseren. 
 Maximaal 250 toeschouwers zijn toegestaan.  
 Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op, zoals looproutes en 

andere instructies met betrekking tot gedrag en COVID-19 regels. 
 Het team wordt bij de organisatie bij aankomst op het sportpark gemeld 

door maximaal 1 persoon (teammanager of elftalleider). 
 Per team is de beschikking over twee kleedkamers i.v.m. de 1,5 regeling. 

Zo nodig dient het team in groepjes te worden verdeeld bij te weinig 
ruimte tijdens het omkleden en douchen. 

 Kom daarom op tijd naar het sportpark voor het omkleden opdat de 
wedstrijden op tijd kunnen beginnen. 

 Maak binnen het team vooraf afspraken over het aantal spelers dat voor- 
en na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van 
douche/kleedruimte.  

 De 1,5 meter regeling geldt ook voor het betreden en verblijven in het 
clubhuis. In het clubhuis dient men aan een tafel te gaan zitten.  

 Zowel binnen, als buiten niet staande de consumptie nuttigen. 

Coronaprotocol voor speler en begeleiders 
 Gebruik, behoudens de wedstrijdbal, zoveel mogelijk eigen materialen. 
 Neem je eigen (gevulde) bidon mee om uit te drinken. 
 Was vaak jouw handen. 
 In en naast de dug-out mogen zich maximaal 8 spelers en begeleiders 

bevinden. De overige personen van de staf/begeleiding dienen zich 
achter de reclameborden te begeven. 

 Zorg voor de onderlinge 1,5 meter afstand tussen de trainers, begeleiders 
en wisselspelers, zowel in als naast de dug-out en achter de 
reclameborden. 

 Houd er als speler rekening mee dat jij voorafgaande, tijdens de 
rustmomenten en na beëindiging van de wedstrijd, meetelt als publiek en 
1,5 meter afstand dan moet worden aangehouden. 

 Zorg ervoor dat jij buiten de noodzakelijke sport gerelateerde 
contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een 

doelpunt of overwinnings-moment, dan wel tijdens een wissel. 

Na afloop van het toernooi 
 Na afloop van wedstrijd houden spelers 1,5 meter afstand van elkaar.  

 De prijsuitreiking vindt plaats in de bestuurskamer. 

 De aanvoerder van het team neemt de prijs in ontvangst. 

Voor alles geldt: je gezond verstand gebruiken! 
 
 

 
 

 

In alle gevallen waarin het toernooireglement niet voorziet, beslist de 

toernooileiding van v.v. WZC en SV Hatto-Heim. De toernooileiding 

ligt in handen van de beide voorzitters en/of diens plaatsvervanger. 
 

Plattegrond om de sportparken te vinden: 
 

Hatto-Heim Hattem:   WZC Wapenveld: 
 

      
 

Goede reis en veilig weer thuis…. 
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Speelschema 
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