
 
 
 
 

Het 
24e 
W.A. Verlaan 

Toernooi 
 
 

Zaterdag  30 maart 2013 
 

en 
 

Maandag 1 april 2013 
 
 
 
 
 



 
Sportvrienden, 
 
Het is mij een genoegen u namens het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen van de sportvereniging K.D.O. 
te verwelkomen op  
 

Het 24e W.A. Verlaan Toernooi. 
 
Het W.A. Verlaan Toernooi is een begrip in de regio. Ongeveer duizend jeugdige sporters zullen tijdens dit 
weekend wederom hun talenten laten zien in een sportief treffen. 
 
Voor diegene die nog niet geheel op de hoogte zijn van de historie van dit toernooi een korte terugblik. 
Willem Verlaan, oud-voorzitter van onze vereniging, heeft veel voor het verenigingsleven in De Kwakel en 
in het bijzonder voor KDO betekend. Hij was het die vanaf het begin van de zestiger jaren tot 1988 de basis 
heeft gelegd voor de vorm van onze huidige vereniging.  
Na aankondiging van zijn afscheid in 1988 heeft het toenmalige bestuur gemeend zijn naam te koppelen aan 
een groots opgezet, vereniging breed, jeugdtoernooi. Vooral het sporten van de jeugd heeft hem altijd na aan 
het hart gelegen.  
 
Dit jaar zijn we toe aan het 24ste W.A. Verlaan toernooi. Zoals gebruikelijk zullen op paaszaterdag de 
pupillen van de Voetbal en de jeugd van de Handbal aantreden. Tweede Paasdag is bestemd voor de 
junioren van de voetbal en de jongens en meisjes van de gymnastiek.  De afgelopen jaren waren deze 
onderlinge gymwedstrijden een groot succes. Daarom is er dit jaar weer het diplomagym.  
 
Voor de tweede maal doet onze G-voetbal mee. Dit jaar zelfs met twee poules; we wensen hen veel plezier! 
 
Zoals gebruikelijk zal aan alle deelnemers een herinnering worden uitgereikt. Net als vorig jaar zal dat een 
team- of groepsfoto zijn. Gezien de complexe organisatie hiervan verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn. 
Bij ontvangst op ons sportpark krijgt u hierover meer informatie. 
 
Ik hoop dat het weer ons wederom gunstig gezind is zodat wij een prachtig toernooi tegemoet gaan. 
 
Tot slot wil ik mijn hartelijke dank uitspreken aan de vele vrijwilligers en natuurlijk onze hoofdsponsor 

 
 
die dit toernooi mede mogelijk maken. 
 
Namens het Hoofdbestuur 
Andy Verstelle 
  



 
Belangrijke informatie 
 
Het WA Verlaan toernooi is voor jeugdige leden. Daarom wordt er gedurende het gehele toernooi geen 
alcohol geschonken in de kantine. 
 
Deelnemende teams worden verzocht zich minimaal een half uur voor de eerste wedstrijd te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. De leiding krijgt dan een envelop met daarin: 

- kleedkamer indeling 
- geplande locatie en tijdstip voor de teamfoto 
- consumptiebonnen voor team en leiding 

 
De hoeveelheid parkeerruimte is beperkt. Wij verzoeken U daarom zoveel mogelijk per fiets of te voet naar 
het KDO terrein te komen. Mocht bij aankomst het parkeerterrein P1 vol zijn, volgt u dan de borden P2, 
daar is meer ruimte. Gelieve niet op of langs de weg te parkeren. 
Wegens de verkeersveiligheid zullen de wegen naar en van parkeerterrein P2 op de toernooidagen als 
eenrichtingsverkeer worden ingericht. Een verkeersregelaar is u daarbij behulpzaam. 
 
Achterin dit boekje vindt u een plattegrond van ons sportpark en een parkeer wijzer. 
 
Tot slot wil ik alle teams vriendelijke verzoeken de kleedkamers opgeruimd achter te laten. In verband met 
het grote aantal deelnemende teams worden alle kleedkamers door meerdere teams tegelijk gebruikt. Als 
iedereen mee wil werken aan het netjes achterlaten van de eigen kleedkamer hebben we allemaal een mooie 
dag. 
 



 

- Reglement voetbal 
  
1.  De teams dienen zich een half uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij het 

wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer. 
2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB en de in dit 

aanvullend reglement opgenomen artikelen. 
3. De wedstrijden worden geleid door club- c.q. KNVB-scheidsrechters. 
4.   De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen. 

Een speler, die zich misdraagt, wordt door de scheidsrechter gestraft. Rode kaart betekent volgende 
wedstrijd geschorst. 

5. Om het toernooi vlot te laten verlopen dienen de teams te allen tijde tijdig bij de volgende wedstrijd 
op het veld aanwezig te zijn. 

6.  De deelnemende teams dienen zelf zorg te dragen voor een reserve tenue van afwijkende kleur. 
Omdat veel shirtsponsors voor een bezoek aan dit toernooi zijn uitgenodigd, speelt K.D.O. alle 
wedstrijden in het rood. 

7. Het bestuur van K.D.O. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen of beschadigingen. 
8. De verenigingen dienen de kleedruimten ordentelijk en netjes achter te laten. Deponeer het afval in 

de daarvoor bestemde bakken. 
9.  De eerst genoemde vereniging is het “thuisspelende” team. Er wordt niet getost. 
10. Bij slecht weer kan het toernooi afgelast worden. Hiervoor kan vanaf 07.30u op zaterdag en op 

maandag naar K.D.O. gebeld worden. KDO is bereikbaar op telefoonnummer 0297-564538.  
U kunt ook kijken op www.kdo.nl  

11. De wedstrijdduur van E- en F pupillen wedstrijden is 2x10 min  (inclusief wisseltijd).Voor D-
pupillenwedstrijden is dit 2x10 min.  
Voor juniorenvoetbal C is dit 2x10  min (inclusief wisseltijd).  

12.  De kantine mag niet met voetbalschoenen betreden worden. 
13.       Bij een gelijke eindstand in de poule wordt er om de 1e plaats eerst gekeken naar: 

1. het doelsaldo; 2. het onderlinge resultaat; 3. de meest gescoorde doelpunten voor. 
Is dit allemaal gelijk, dan worden er op het 3e veld strafschoppen genomen. Bij gelijke eindstand 
voor de lagere plaatsen in de poule wordt er geloot om de plaats. 

14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 
 
LET OP: Op zaterdag en maandag  wordt er gedurende het toernooi geen 

alcohol geschonken in de kantine! 
 
 
  



 
  
 

D- Pupillen toernooi  1 april 2013 
 
Deelnemende verenigingen: 
 
KDO   De Kwakel  D1  
F.C. Purmerend Purmerend  D3 
Legmeervogels  Uithoorn  D3 
Argon    Mijdrecht  D3 
 
Poule Indeling: 
 
Poule 14   
KDO D1    
F.C. Purmerend D3   
Legmeervogels D3 
Argon D3   

 
 

Wedstrijdschema D pupillen 1 april 2013 
 
 
Tijd: Wedstrijd:      Veld:      
Poule 14:      
09.00 KDO D1 – F.C. Purm. D3         1    
09.20 Legmeervgls D3 – Argon D3     1  
09.40 KDO D1 – Legmeervgls D3     1  
10.00  FC Purm. D3- Argon D3           1  
10.20 KDO D 1.- Argon D3      1  
10.40 Legmeervgls D3- FC Purm. D3 1 
 
 
Alle spelers dienen een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn 
 
 
Prijsuitreiking: 11.15 in de kantine 
 
  



 
C-junioren toernooi  1 april 2013 

 
Deelnemende verenigingen: 
 
KDO   De Kwakel  C1, C2, C3 
F.C. Purmerend Purmerend  C1 
RKSV Altior   Langeraar  C1 
Sporting Martinus  Amstelveen  C2 
HSV ’64  De Hoef  C1 
SV Nieuwkoop Nieuwkoop  C2, C4 
SV DIOS  Nieuw Vennep C6 
NSV ’64  Noorden  C1 
SV Siveo ’60  Zegveld  C1 
 
Poule Indeling: 
 
Poule 15   Poule 16  Poule 17 
KDO C1   KDO C2  KDO C3 
F.C. Purmerend C1  Nieuwkoop C2 DIOS C6 
RKSV Altior C1  HSV ’64 C1  NSV C1 
Sporting Martinus C2  Siveo C1  Nieuwkoop C4 
 
Programma overzicht: 
Poule Tijd Team thuis Team uit Veld 

17 09:00 KDO C3 DIOS C6 2 
17 09:20 NSV ’64 C1 Nieuwkoop C4 2 
17 09:40 KDO C3 NSV ’64 C1 2 
17 10:00 DIOS C6 Nieuwkoop C4 2 
17 10:20 KDO C3 Nieuwkoop C4 2 
17 10:40 DIOS C6 NSV ’64 C1 2 
15 11:00 KDO C1 Altior C1 1 
15 11:00 Purmerend C1 Martinus C2 2 
16 11:20 KDO C2 HSV C1 1 
16 11:20 Siveo C1 Nieuwkoop C2 2 
15 11:40 KDO C1 Purmerend C1 1 
15 11:40 Martinus C2 Altior C1 2 
16 12:00 KDO C2 Nieuwkoop C2 1 
16 12:00 HSV C1 Siveo C1 2 
15 12:20 KDO C1 Martinus C2 1 
15 12:20 Altior C1 Purmerend C1 2 
16 12:40 KDO C2 Siveo C1 1 
16 12:40 HSV C1 Nieuwkoop C2 2 
 
Prijsuitreiking:  Poule 17: 11:15 en Poule 15 & 16: 13.15 in de kantine 
Na de laatste wedstrijden graag de doelen terug plaatsen in verband met de wedstrijden daarna.  



 
G- voetbal toernooi  1 april 2013 

 
Deelnemende verenigingen: 
 
KDO   De Kwakel  JG1 – JG2 
Sv NVC  Naarden  JG1 – JG2 
Buitenboys  Almere Buiten JG1 
KGB   Bovenkarspel  JG1 
Only Friends  Amsterdam  JG5 
IJsselmeervogels Spakenburg  JG Team 
 
Poule Indeling: 
 
Poule 18   Poule 19 
KDO JG1   KDO JG2 
NVC JG1   NVC JG2 
Buitenboys JG1  Only Friends JG5 
KGB JG1   IJsselmeervogels JG 

 
 

Wedstrijdschema G-voetbal 1 april 2013 
 
 
Tijd: Wedstrijd:   Veld: Tijd: Wedstrijd:   Veld:  
Poule 18:     Poule 19: 
14.00 KDO JG1 – Buitenboys JG1  2a 14.00 Only Friends JG5 – NVC  JG2     3a 
14.00 KGB JG1 – NVC JG1  2b 14.00 KDO JG2 – IJsselmeervogels       3b 
14.30 KDO JG1 – KGB JG1  2a 14.30 NVC  JG2  – KDO JG2        3a 
14.30 NVC JG1- Buitenboys JG1  2b 14.30 IJsselmeervogels – Only Friends  3b 
15.00 Buitenboys JG1 - KGB JG1  2a 15.00 KDO JG2 – Only Friends             3a 
15.00 KDO JG1 - NVC JG1   2b 15.00 NVC  JG2 – Ijsselmeervogels       3b 
15.30  Penalty nr 3- nr 4   2a  15.30 Penalty ronde nr 3 – nr 4               3a 
15.30  Penalty nr 1- nr 2   2b  15.30 Penalty ronde nr 1 – nr 2               3b 
 
Prijsuitreiking: 16.00 uur in de kantine. 
 
Wij verzoeken alle team vriendelijk uiterlijk 13.30 aanwezig te zijn. Wij kunnen dan tussen 13.30 en 13,45 
een teamfoto als aandenken maken. De foto wordt gemaakt bij de buitentrap van de kantine en zal worden 
nagestuurd. 
 

 



 
Pupillen toernooi  30 maart 2013 

 
Deelnemende verenigingen: 
KDO   De Kwakel   D2- D3 – D4 -E1 –E2 -  E3 – E4 –E5 –   
      F1 – F3 – F4 – F5 –trainingsgroep 1-2 
DIOS    Nieuw Vennep F2 
Nieuwkoop Nieuwkoop  D3- D5 – E6 – E7 –  F4– F5- F6    
Alkmania  Rijpwetering  F3 -E1 – E3 –D2 
Roda ’23  Bovenkerk  E7 – E14- E12 
JAU   Aalsmeer  trainingsgroep F2 – F6 –F8 -F10 
Kagia   Lisserbroek  E1 – E4 
SVOW   Oude Wetering F2 - E1  
Legmeervogels Uithoorn  E5 –E6 –D9 – D10 
MMO   Hoogmade  F1– E1 –E2 –D1 
Hertha        Vinkeveen  E2 
Rkdes   Kudelstaart  D2 
Argon   Mijdrecht  F1-D5 
HSV 69  De Hoef  D1 
NSV’46  Noorden  trainingsgroep  
 
Poule Indeling: 
Poule 13:   Poule 12:   Poule 11: 
KDO Tr 1   KDO F5   KDO F4 
KDO Tr 2   SVOW F2                      Nieuwkoop F5                             
NSV ’46   Nieuwkoop F6  Alkmania F3 
JAU    JAU F10        JAU F8 
 
Poule 10:   Poule 9:   Poule 8: 
KDO F3   KDO F1   KDO E5 
MMO F1   JAU F2   Nieuwkoop E7 
Nieuwkoop F4  DIOS F2   Kagia E4                                     
JAU F6   Argon F1   Roda ´23 E14   
     
Poule 7:   Poule 6:   Poule 5:  
KDO E4   KDO E3   KDO E2 
Alkmania E3   SVOW E1   Roda ’23 E7 
MMO E2   MMO E1   Legmeerv. E6 
Nieuwkoop E6  Roda ´23 E12   Hertha E2    
 

Poule 4:   Poule 3                                 Poule 2  Poule 1: 
KDO E1   KDO D4  KDO D3  KDO D2 
Alkmania E1   Nieuwkoop D5  Nieuwkoop D3 RKDES D2         
Kagia E1   Alkmania D2   Legmeerv. D10 Argon D5 
Legmeerv. E5   MMO D1   HSV 69 D1  Legmeerv. D9 
 
 



 
 

Wedstrijdschema pupillen 30 maart 2013 
 
Tijd: Wedstrijd:   Veld: Tijd: Wedstrijd:   Veld:  
Poule 13:     Poule 12: 
09.00 KDO tr 1 –NSV ‘46  1A 09.20 KDO F5 – Nieuwkoop F6     1A 
09.00 KDO tr 2 - JAU  1B 09.20 SVOW F2 – JAU F10     1B 
09.40 KDO tr 1 –KDO tr 2  1A 10.00 KDO F5 – JAU F10         1A 
09.40 NSV 46 -   JAU  1B 10.00 Nieuwkoop F6- SVOW F2        1B 
10.20 KDO tr 1-  JAU  1A 10.40 KDO F5 – SVOW F2      1A 
10.20 KDO tr 2-  NSV ‘46  1B 10.40 Nieuwkoop F6 – JAU F10         1B 
Poule 11:     Poule 10: 
09.00 KDO F4 – Nieuwkoop F5  2A 09.20 KDO F3 – Nieuwkoop F4     2A         
09.00   JAU F8– Alkmania F3   2B 09.20 MMO F1–  JAU F6                 2B 
09.40 KDO F4 –JAU F8    2A 10.00 KDO F3 –MMO F1      2A 
09.40 Nieuwkoop F5–Alkmania F3  2B 10.00 Nieuwkoop F4 –  JAU F6     2B 
10.20 KDO F4 – Alkmania F3    2A 10.40 KDO F3 – JAU F6      2A 
10.20 Nieuwkoop F5 – JAU F8  2B 10.40 Nieuwkoop F4 – MMO F1     2B 
Poule 9:     Poule 8: 
11.30 KDO F1 – DIOS F2   3A 11.30 KDO E5 – Nieuwkoop E7    1A 
11.30 Argon F1  -  JAU F2   3B 11.30 Kagia E4 –Roda E14     1B 
12.10   KDO F1 – Argon F1   3A 12.10 KDO E5  - Roda E14         1A 
12.10 JAU F2 – DIOS F2   3B 12.10 Nieuwkoop E7 – Kagia E4    1B 
12.50 KDO F1 – JAU F2   3A 12.50 KDO E5 – Kagia E4     1A 
12.50 DIOS F2 –Argon F1   3B  12.50 Nieuwkoop E7 –Roda E14    1B  
Poule 7:     Poule 6: 
11.50 KDO E4 – Nieuwkoop E6  3A 11.50  KDO E3 – SVOW E1     1A 
11.50 MMO E2 – Alkmania E3  3B 11.50  MMO E1 – Roda E12     1B 
12.30 Nieuwkoop E6– MMO E2      3A 12.30  KDO E3 – MMO E1     1A 
12.30 KDO E4 –Alkmania E3  3B 12.30  SVOW E1 – Roda E12    1B 
13.10 KDO E4 –MMO E2   3A 13.10  KDO E3 – Roda E12     1A 
13.10 Nieuwkoop E6 –Alkmania E3 3B 13.10 MMO E1 – SVOW E1    1B 
Poule 5:     Poule 4: 
11.30 KDO E2 – Roda E7   2A 11.50 KDO E1 – Alkmania E1   2A 
11.30  Legmeerv. E6 – Hertha E2  2B 11.50 Kagia E1 – Legmeerv. E5   2B 
12.10 KDO E2 – Hertha E2   2A 12.30 KDO E1 –Kagia E1    2A 
12.10 Legmeerv. E6 –Roda E7  2B 12.30 Legmeerv. E5 – Alkmania E1 2B  
12.50 KDO E2 – Legmeerv. E6  2A 13.10 KDO E1 – Legmeerv. E5   2A 
12.50  Roda E7 – Hertha E2   2B 13.10 Kagia E1 – Alkmania E1   2B 
Poule 3:      Poule 2: 
14.00 KDO D4  -Nieuwkoop D5   3 14.00   KDO D3 – Legmeerv. D10       1  
14.20 Alkmania D2 – MMO D1   3 14.20 HSV 69 D1  - Nieuwkoop D3   1  
14.40 KDO D4 – Alkmania D2   3 14.40 KDO D3- Nieuwkoop D3     1 
15.00 MMO D1 – Nieuwkoop D5     3 15.00   Legmeerv. D10 –HSV 69 D1     1 
15.20 KDO D4 – MMO D1     3 15.20 KDO D3 –HSV 69 D1     1           
15.40  Nieuwkoop D5–Alkmania D2 3 15.40 Legmv. D10–Nieuwkoop D3     1   
 



 
 
 

Wedstrijdschema pupillen 30  maart 2013 
 
Tijd: Wedstrijd:   Veld:  
 
Poule 1: 
14.00   KDO D2 – RKDES D2     2 
14.20 Legmeerv. D9-Argon D5     2 
14.40 KDO D2 – Legmeerv. D9          2 
15.00 RKDES D2- Argon D5              2 
15.20  KDO D2 –  Argon D5     2 
15.40   RKDES  D2–Legmeerv.D9     2 

 
Alle spelers dienen een half uur voor aanvang  van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn. 
 
De prijsuitreiking is als volgt gepland: 
 
Poules 10 tot en met 13: 11.15 uur 
Poules 4 tot en met 9:  13.45 uur 
Poules 1 tot en met 3:  16.15 uur 

 
         



 

Reglement Handbal 
1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van het N.H.V. en in dit aanvullend 

reglement opgenomen artikelen. Voor de mini’s gelden aanvullende regels. Deze zijn in overleg met de 
verenigingen vastgesteld.  

2. De wedstrijden duren 15 minuten 
3. De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld klaar te staan. 
4. Indien een team niet aanwezig is, wordt de wedstrijd door hen met 5 - 0 verloren. 
5. De winnaar is het team met de meeste wedstrijd punten.  

Bij gelijk spel beslist het doelsaldo (voor min tegen). Als dat ook gelijk is worden door beide teams vijf 
strafworpen genomen (om beurten). Bij een gelijke stand wordt dit herhaald. 

6. Beslissingen van scheidsrechters zijn bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen. 
7. Het begin signaal van de volgende wedstrijd is tevens het eindsignaal van de vorige. Dit wordt centraal 

gegeven door middel van een toeter. 
8. De deelnemende teams dienen zich 1 half uur voor de aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij 

de wedstrijdleiding.( deze bevind zich buiten bij het handbalveld) 
9.  Bij gelijke shirtkleuren dient het eerst genoemde team voor reserveshirts te zorgen. Omdat veel shirtsponsors 

van KDO voor een bezoek zijn uitgenodigd speelt KDO alle wedstrijden in het rood. Wij verzoeken ieder team 
om reserve shirts mee te brengen. 

10. De s.v. KDO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van uw eigendommen. 
11. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie. 

Bij slecht weer kan het toernooi afgelast worden. Hiervoor kan vanaf 08.00u op zaterdag K.D.O. gebeld 
worden.  

12. Wedstrijden in de sporthal mogen alleen gespeeld worden met daarvoor geschikt schoeisel (geen 
straatschoeisel). 

 

KDO is bereikbaar op telefoonnummer 0297-564538 of kijk op  
www.kdo.nl 

 
 
 
Let Op:  Op zaterdag en maandag  wordt er gedurende het   

toernooi geen alcohol geschonken!!  
  



 
Programma Handbal W.A. Verlaan Toernooi zaterdag 30 maart 2013 
 
Deelnemende	  verenigingen	  Handbal:	  
Vereniging	   Teams	   Tenue	  kleuren	  
KDO	  –	  De	  Kwakel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D1	  –	  D2	  –	  C1	  –	  C2	  –	  B1	  –	  B2	  –	  Mini	  1	  –	  Mini	  2	   Rood/Wit	  
Legmeervogels	   D1	  	  -‐	  D2	  -‐	  C1	   Blauw/Geel	  
RKDES	   C1	  –	  B1	  –	  Mini’s	   Rood/Zwart	  
HSV	   D1	  –	  B1	  –	  B2	  	   Wit	  
HV	  Fiqas	  Aalsmeer	   Mini’s	  1	  –	  Mini’s	  2	   Zwart	  
Zeeburg	   Mini’s	   Blauw	  
	  
De	  wedstrijden	  van	  de	  D,	  C	  en	  B-‐jeugd	  vinden	  plaats	  op	  het	  handbalveld	  buiten.	  De	  wedstrijden	  	  van	  de	  
mini’s	  vinden	  plaats	  in	  de	  Sporthal.	  
	  
D-‐Jeugd:	  

	   	   	   	   	   	  KDO	  1	  
	   	   	   	   	   	  KDO	  2	  
	   	   	   	   	   	  Legmeervogels	  1	  

	   	   	   	   	  Legmeervogels	  2	  
	   	   	   	   	  HSV	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  09.30-‐09.45	   KDO	  1	  

	  
-‐	   KDO	  2	  

	  09.45-‐10.00	   Legmeervogels	  1	   -‐	   Legmeervogels	  2	  
10.00-‐10.15	   KDO	  1	  

	  
-‐	   HSV	  

	  10.15-‐10.30	   KDO	  2	  
	  

-‐	   Legmeervogels	  1	  
10.30-‐10.45	   Legmeervogels	  2	   -‐	   HSV	  

	  10.45-‐11.00	   Legmeervogels	  1	   -‐	   KDO	  1	  
	  11.00-‐11.15	   KDO	  2	  

	  
-‐	   Legmeervogels	  2	  

11.15-‐11.30	   HSV	  
	  

-‐	   Legmeervogels	  1	  
11.30-‐11.45	   Legmeervogels	  2	   -‐	   KDO	  1	  

	  11.45-‐12.00	   HSV	  
	  

-‐	   KDO	  2	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  Prijsuitreiking	  D-‐jeugd:	  12.15	  in	  de	  kantine	  
	  	  

	   	  



 
	  
C-‐jeugd:	  

	   	   	   	   	   	  KDO	  1	  
	   	   	   	   	   	  KDO	  2	  
	   	   	   	   	   	  Legmeervogels	  

	   	   	   	   	  RKDes	  
	   	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  12.00-‐12.15	   KDO	  1	  
	  

-‐	   KDO	  2	  
	  12.15-‐12.30	   RKDes	  

	  
-‐	   Legmeervogels	  

12.30-‐12.45	   RKDes	  
	  

-‐	   KDO	  1	  
	  12.45-‐13.00	   Legmeervogels	   -‐	   KDO	  2	  
	  13.00-‐13.15	   Legmeervogels	   -‐	   KDO	  1	  
	  13.15-‐13.30	   KDO	  2	  

	  
-‐	   RKDes	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  Prijsuitreiking	  C-‐Jeugd:	  13.45	  in	  de	  kantine	  

	  	  	  
	  
	  
	  
B-‐Jeugd	  poule:	  

	   	   	   	  KDO	  1	  
	   	   	   	   	  KDO	  2	  
	   	   	   	   	  HSV	  1	  
	   	   	   	   	  HSV	  2	  
	   	   	   	   	  RKDes	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  13.30-‐13.45	   KDO	  1	  
	  

-‐	   RKDes	  
13.45-‐14.00	   KDO	  2	  

	  
-‐	   HSV	  1	  

14.00-‐14.15	   HSV	  2	  
	  

-‐	   RKDes	  
14.15-‐14.30	   HSV	  1	  

	  
-‐	   KDO	  1	  

14.30-‐14.45	   KDO	  2	  
	  

-‐	   HSV	  2	  
14.45-‐15.00	   RKDes	  

	  
-‐	   HSV	  1	  

15.00-‐15.15	   HSV	  2	  
	  

-‐	   KDO	  1	  
15.15-‐15.30	   RKDes	  

	  
-‐	   KDO	  2	  

	   	   	   	   	   	  Prijsuitreiking	  B-‐Jeugd:	  15.45	  in	  de	  kantine	  
	  	   	  



 
Mini’s:	  	   SPORTHAL	  
	  
Mini's	  poule	  A:	  

	   	   	   	  KDO	  1	  
	   	   	   	   	  Aalsmeer	  1	  
	   	   	   	  RKDes	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  09.30-‐09.45	   KDO	  1	  

	  
-‐	   Aalsmeer	  1	  

10.00-‐10.15	   Aalsmeer	  1	   -‐	   RKDes	  
10.30-‐10.45	   RKDes	  

	  
-‐	   KDO	  1	  

11.00-‐11.15	   Aalsmeer	  1	   -‐	   KDO	  1	  
11.30-‐11.45	   RKDes	  

	  
-‐	   Aalsmeer	  1	  

12.00-‐12.15	   KDO	  1	  
	  

-‐	   RKDes	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  Mini's	  poule	  B:	  

	   	   	   	  KDO	  2	  
	   	   	   	   	  Aalsmeer	  2	  
	   	   	   	  Zeeburg	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  09.45-‐10.00	   KDO	  2	  

	  
-‐	   Aalsmeer	  2	  

10.15-‐10.30	   Aalsmeer	  2	   -‐	   Zeeburg	  
10.45-‐11.00	   Zeeburg	  

	  
-‐	   KDO	  2	  

11.15-‐11.30	   Aalsmeer	  2	   -‐	   KDO	  2	  
11.45-‐12.00	   Zeeburg	  

	  
-‐	   Aalsmeer	  2	  

12.15-‐12.30	   KDO	  2	  
	  

-‐	   Zeeburg	  
	  
	  
Prijsuitreiking	  mini’s	  is	  om	  12.45	  in	  de	  kantine	  

 
 
 



 
 
Programma DAG, afdeling gymnastiek  : Diploma Gym     
 
Maandag 1 april 2013 
 
De kinderen zijn hiervan al op de hoogte zijn gebracht door de leiding, maar om de ochtend soepel te laten 
verlopen willen we van de deelnemers nog een bevestiging van aanwezigheid tijdens het diplomagym.  
 
We hebben voor deze ochtend vijf juryleden uitgenodigd die jullie op eigen niveau beoordelen. De cijfers 
die de juryleden geven zullen op een diploma geplaatst worden die jullie allemaal  dezelfde dag nog mee 
naar huis mogen nemen. We gaan natuurlijk ook weer medailles uitdelen aan de deelnemers met de hoogste 
score. 
  
Let op: Er is wel iets in het programma gewijzigd.  
 
Dit jaar willen we alle deelnemers tegelijk laten starten met hun oefeningen. Dit betekent dat iedereen om 
09.00 uur aanwezig moet zijn. Je kunt dan op de deur zien met welke oefening je gaat beginnen.  Na een 
warming-up start de wedstrijd om 9.30 uur. De prijsuitreiking zal om ong. 11.15 uur in de kantine plaats 
gaan vinden. 
  
We zien jullie graag verschijnen tijdens dit sportieve evenement. Uiteraard zijn jullie ouders, familieleden, 
vrienden, buren etc. van harte welkom om op de tribune naar jullie prestaties te komen kijken. 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
09.15 uur                        warming up                       
09.30 uur   start oefeningen alle groepen, oefening indeling op de deur 
11.15 uur  Prijsuitreiking 
  
 
 

 



 
Volleybal 
 
Speelschema voor toernooi op 2-de paasdag maandag 1 april van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
Teams dienen zich 15 minuten voor aanvang het toernooi te melden bij de wedstrijdleiding. 
 
Teams dienen 2 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn op het veld. 
 
Er wordt gespeeld op 2 velden volgens de regels van de NeVoBo C-Jeugd. 
 
De wedstrijden duren 20 minuten, met een veldwissel na 10 minuten, op een centraal signaal. 
 
Tussen de wedstrijden is 5 minuten wisseltijd, zoals te zien in het schema. 
 
De prijsuitreiking is na afloop van het toernooi in de kantine, ca. 16.15 uur. 
 
Deelnemende teams:  
SAS MB 1 en KDO /SAS JC 1 uit Uithoorn / De Kwakel 
VCH MB/C, VHC MB5 en VCH JC2 uit Hoofddorp 
 
  Veld  1     Veld  2 
 
13.30 – 13.50 VCH MB/C  - KDO/SAS JC 1 SAS MB 1 - VCH JC2 
 
13.55 – 14.15 VCH MB5  - VCH MB/C   KDO/SAS JC1 – SAS MB1 
 
14.20 – 14.40 VCH JC 2 -  VCH MB5  VCH MB/C – SAS MB1 
 
14.45 – 15.05 VCH MB5 – KDO/SAS JC1 
 
15.10 – 15.30 VCH JC2 – VCH MB/C 
 
15.35 – 15.55 KDO/SAS JC1 – VCH JC2  VCH MB5 – SAS MB1 



 
Plattegrond KDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleedkamers 

Sporthal Handbalveld 

Veld 2A 

Veld 2B 

Veld 3a Veld 3b 

Zandhoek  4a  

Veld 1A 

Zandhoek  4b  

Veld 1B 



 
PARKEREN 
 
Parkeren kan op P1 aan de Vuurlijn. Is het parkeerterrein P1 vol, parkeer dan niet langs de weg maar volg de 
borden naar P2 (dit is de weg achter de dijk, vul Vuurlijn 51 in op uw navigatiesysteem). Op P2 is ruimte 
voldoende. In verband met de verkeersveiligheid is de route naar en van P2 eenrichtingsverkeer. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


