
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

zaterdag 11 Januari 2020 

PROGRAMMA BOEKJE 



 
 

 
2 

 

CARS WITH HORSEPOWER 

Beste voetbalvriendinnen, trainers en begeleiders, ouders en overige familieleden, 

Voetbalvereniging UDI’19/CSU heet jullie van harte welkom op het allereerste Top Girls Cup 
UDI´19/CSU Toernooi. 

Meisjesvoetbal is de laatste jaren flink in de schijnwerpers komen te staan. Door nieuwe 
competities waar meisjesteams landelijk op hoog niveau tegen elkaar voetballen en door 
speelsters in gemengde teams te laten voetballen bij jongenscompetities is er een mooie 
stijging te zien van het aantal talentvolle speelsters. Speelsters die hun mannetje staan als het 
om goed voetballen gaat.  

En zoals het bij goed voetballen hoort, is het noodzakelijk (en leuk!) om tegen sterke 
tegenstanders te voetballen, zodat men er van blijft leren en zichzelf als team of als 
individuele speelster sterker kan ontwikkelen. 

Bij UDI’19/CSU is het beleid om talentvolle speelsters zoveel en zolang mogelijk bij 
jongensteams in jongenscompetitie te laten voetballen. UDI’19/CSU heeft dan ook zelf geen 
landelijk spelend MO17-1. 

We zijn er dan ook trots op om voor de eerste keer het Top Girls Cup toernooi bij UDI’19/CSU 
te organiseren waar 7 toonaangevende  teams van verschillende landelijke MO17-1 
competities en het  samengestelde team van MO17-1 speelsters van UDI’19/CSU tegen elkaar 
gaan spelen om deze felbegeerde 1e Top Girls Cup te winnen. 

Naast het winnen van het toernooi is er ook een Penalty Bokaal te verdienen voor het team 
dat in de pauze (tussen de poule wedstrijden en de kruisfinales) het hoogste aantal penalty’s 
raak geschoten heeft. 

Wij willen graag alle verenigingen bedanken die gehoor hebben gegeven aan onze 
uitnodiging. Het resultaat is een aan elkaar gewaagd deelnemersveld in 2 poules die via 
kruisfinales en finales onderling uit gaan maken wie met de eer naar huis gaat. 

Wij hopen dat alle deelnemers op een sportieve, Fair Play, manier gaan strijden om de prijzen 
en bedenk daarbij dat meedoen belangrijker is dan het winnen. Fair Play afspraken gelden 
niet alleen voor de sporters, maar ook voor de supporters, trainers en coaches. Respect voor 
elkaar, de materialen en de omgeving vallen daar ook onder. 

De toernooicommissie wil alle vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken voor alle 
getoonde inzet om dit voetbaltoernooi te organiseren. 

Tot slot wenst de toernooicommissie iedereen een gezellig, succesvol maar vooral sportief 
toernooi toe waarbij wij hopen dat de weergoden ons in dit wintertoernooi gunstig gezind 
zijn. 

De toernooicommissie 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Mededelingen 

Adres:  Sportpark “Parkzicht”                                                                 
Parklaan 4                                                                                        
5404NH Uden                                                                            
Telefoon: (0413)-264529                                                                      
Zie routebeschrijving op pagina 12 

Aanmelden: Teamleiders moeten zich voor 11.30 melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. Bij vertraging bij aankomst graag 
telefonisch aanmelden. 

Veldindeling:  Een plattegrond met de veldindeling zal op het toernooi dag 
worden verstrekt en is ook te vinden op pagina 11 van dit 
programmaboekje. De wedstrijden worden op 2 kunstgrasvelden 
gespeeld. 

Kleedkamers:  Ieder team krijgt een eigen kleedkamer en sleutel. Sluit de 
kleedkamer af als er niemand in de kleedkamer meer is. Ondanks 
de mogelijkheid om de kleedkamer af te sluiten, adviseren wij 
nadrukkelijk waardevolle spullen steeds met u mee te nemen. 

Toernooi-herinnering  Alle deelnemers krijgen een toernooiherinnering aangeboden. 
Deze worden na de prijsuitreiking beschikbaar gesteld. 
Verzoeken om deze herinnering eerder te verkrijgen worden, 
ongeacht de reden daartoe, niet gehonoreerd. 

EHBO:  Tijdens het toernooi is er EHBO aanwezig. U kunt hier via het 
toernooisecretariaat een beroep op doen. 

Afgelasting:  In geval afgelasting van het toernooi, als gevolg van 
weersomstandigheden, kunt u voor u vertrekt de website 
udi19.nl checken. Als afgelasting vroegtijdig bekend is, zal de 
toernooicommissie dit per mail bekend maken. 

Aansprakelijkheid:  UDI’19/CSU is niet aansprakelijk te stellen voor vermiste of 
beschadigde voorwerpen, noch voor enig opgelopen persoonlijk 
letsel tijdens de toernooidag. 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Voorwaarden en bepalingen voor deelname 
Leiders 

Ieder elftal moet vergezeld zijn van een leider. De leider meldt zich bij aankomst voor 11:30 
uur bij de toernooicommissie in het wedstrijdsecretariaat. Mocht dit niet lukken, dan graag 
voor 11:30 telefonisch contact opnemen. De leider dient er zorg voor te dragen dat teams op 
tijd op het juiste veld aanwezig zijn. Hij of zij dient er tevens op toe te zien dat de kleedkamers 
netjes blijven. Voor eventuele klachten en/of onduidelijkheden kan de leider terecht bij de 
toernooicommissie in het wedstrijdsecretariaat. 

Speelsters 

De speelsters dienen gebruik te maken van de kleedkamer die aan hen is toegewezen. De 
kleedkamers dienen naar behoren te worden gebruikt en netjes te worden achtergelaten. 

Wedstrijdreglement 

- Voor dit toernooi gelden de spelregels en bepalingen welke in het reglement van de K.N.V.B. 
zijn vastgelegd. Max 3 dispensatie speelsters (niet eerder geboren dan 1-1-2002) zijn 
toegestaan. 

- Vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd dienen de teams zich bij het speelveld te 
bevinden. 

- Het wisselen dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, aangezien het speelschema weinig 
ruimte biedt voor oponthoud. De scheidsrechter ziet hierop toe. 

- De wedstrijden duren 20 minuten zonder rust. Tussen de wedstrijden zit 4 minuten pauze 
om te wisselen. 

- De scheidsrechters geven na afloop van de wedstrijden de uitslagen door aan het 
wedstrijdsecretariaat. 

- Wanneer een team niet op komt dagen verliest het met 3-0. 

- De aanvang en het einde van elke wedstrijd zal door de scheidsrechter bepaald worden. 
Verzoek is om tijdig aanwezig te zijn op de velden om uitloop te voorkomen. 

- Bij gelijke tenues dient het eerstgenoemde team andere tenues aan te trekken. Bij de 
wedstrijdleiding zijn hesjes beschikbaar.  

- Eerstgenoemde team trapt af en speelt op de A-zijde van het veld. Tweede genoemd team 
speelt op de B-zijde van het veld. 
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CARS WITH HORSEPOWER 

- De wedstrijden staan onder begeleiding van scheidsrechters. Protesten tegen beslissingen 
van scheidsrechters kunnen niet worden ingediend. 

Deze beslissingen zijn bindend. Respecteer een besluit van de scheidsrechter. 

- Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist eerst 
het onderling resultaat. Mocht dit nog gelijk zijn dan is het aantal voor gescoorde doelpunten 
beslissend (6-2 is beter dan 5-1 als doelsaldo). 

Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de beslissing tijdens een 
strafschoppenserie waarin beide teams vijf strafschoppen nemen via ABAB principe.  
 
Is de stand hierna nog gelijk dan nemen de partijen om beurten een strafschop totdat een 
beslissing is verkregen. Dezelfde speelster mag pas weer schieten indien alle teamgenoten 
geweest zijn. 
 
- Krijgt een speler een gele kaart dan volgt daarbij ook direct een tijdstraf van 5 minuten.  Een 
speler welke door een rode kaart uit het veld wordt gestuurd, mag niet meer terugkeren in de 
wedstrijd en wordt minimaal voor één wedstrijd van het team op het betreffende toernooi 
uitgesloten, terwijl zijn deelname aan de rest van het toernooi kan worden ontzegd. Een en 
ander zal de toernooileiding in samenspraak met de betrokken scheidsrechter bekijken. 
 
- Door onvoorziene omstandigheden kan het programma aangepast worden. Wij zoeken dan 
naar een passende oplossing. 

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

Algemene regels 

Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en houdt het complex netjes. 

UDI’19/CSU is een rookvrije sportaccommodatie, roken is op het hele terrein verboden. 

Privacy & AVG : Tijdens dit evenement worden foto’s en video’s gemaakt. Bij toetreding van 
dit evenement ga je hiermee akkoord. De foto’s worden gemaakt door medewerkers en 
partners van UDI´19/CSU. Foto’s en video’s kunnen worden gebruikt voor naslagwerk en ter 
promotie van evenementen. 

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het privacybeleid op onze website : 
www.udi19.nl 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Schema Poule A 
Poule Indeling: 

 UDI´19/CSU 

Woezik MO17-1 

FC Eindhoven MO17-1 

Buitenveldert MO17-1 

 

Poule wedstrijdschema: 

Veld 6 poule A Team team Uitslag punten 

12.00-12.20  Woezik  UDI´19/CSU           -  
12.24-12.44  Buitenveldert  FC Eindhoven           -  
12.48-13.08  Buitenveldert  Woezik           -  
13.12-13.32  UDI´19/CSU  FC Eindhoven           -  
13.36-13.56  FC Eindhoven  Woezik           -  
14.00-14.20  UDI´19/CSU  Buitenveldert           -  
 

Penalty Bokaal Schema : 

Veld 6 Team Team Goal zijde Uitslag 
14.30-15.00 Woezik Udi’19 Goal A zijde           - 
14.30-15.00 Buitenveldert FC Eindhoven Goal B zijde           - 
 

Kruisfinales en finales : 

Van 15.15 tot 16.55 uur zijn de kruisfinales, finales en de wedstrijden voor 5, 6, 7 en 8e plaats. Zie voor het 
schema pagina 9 

De nummers 1 en 2 van iedere poule spelen na de poule wedstrijden nog 2 wedstrijden, namelijk de kruisfinale 
en de finale om 1e of 2e plaats of de wedstrijd voor de 3e of 4e plaats. Zij spelen in totaal 5 wedstrijden.  

De nummers 3 en 4 van iedere poule spelen na de poule wedstrijden nog 1 wedstrijd om de 5e of 6e plaats of om 

de 7e of 8e plaats. In totaal spelen zij 4 wedstrijden. 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Schema Poule B 
Poule Indeling: 

 ADO’20 MO17-1 

Excelsior Rotterdam MO17-1 

Harkemase Boys MO17-1 

VVIJ MO17-1 

 

Poule wedstrijdschema : 

Veld 1 poule B Team Team Uitslag Punten 

12.00-12.20 ADO’20  Excelsior Rotterdam           -  
12.24-12.44 Harkemase Boys  VVIJ           -  
12.48-13.08 Harkemase Boys ADO’20           -  
13.12-13.32 Excelsior Rotterdam VVIJ           -  
13.36-13.56 VVIJ ADO’20           -  
14.00-14.20 Excelsior Rotterdam Harkemase Boys           -  
 

Penalty Bokaal Schema : 

Veld 1  Team Team  Goal zijde Uitslag 
14.30-15.00 ADO’20 VVIJ Goal A zijde          - 
14.30-15.00 Excelsior Rotterdam Harkemase Boys Goal B zijde          - 
 

Kruisfinales en finales : 

Van 15.15 tot 16.55 uur zijn de kruisfinales, finales en de wedstrijden voor 5, 6, 7 en 8e plaats. Zie voor het 
schema pagina 9 

De nummers 1 en 2 van iedere poule spelen na de poule wedstrijden nog 2 wedstrijden, namelijk de kruisfinale 
en de finale om 1e of 2e plaats of de wedstrijd voor de 3e of 4e plaats. Zij spelen in totaal 5 wedstrijden.  

De nummers 3 en 4 van iedere poule spelen na de poule wedstrijden nog 1 wedstrijd om de 5e of 6e plaats of om 
de 7e of 8e plaats. In totaal spelen zij 4 wedstrijden. 
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CARS WITH HORSEPOWER 

 

Schema kruisfinales, finales en 5,6,7 en 8e 
Wedstrijd 
nr 

veld Tijd   uitslag  

  Kruisfinales     
1 1 15,15-15.35 Eerste poule A Tweede poule B  Winnaar naar Finale 

(wedstrijd 6) 
Verliezer naar wedstrijd 
om 3de of 4de plaats 
(wedstrijd 5) 

2 6 15.15-15.35 Eerste poule B Tweede poule A  Winnaar naar Finale 
(wedstrijd 6) 
Verliezer naar wedstrijd 
om 3de of 4de plaats 
(wedstrijd 5) 

 
 

      

  5de / 6de plaats     
3 1 15.39-16.01 Nr 3 poule A Nr 3 poule B   
 
 

      

  7de / 8ste plaats     
4 6 15.39-16.01 Nr 4 poule A Nr 4 poule B   
 
 

      

  3de / 4de plaats     
5 6 16.05-16.25 Verliezer 

wedstrijd 1  
Verliezer 
wedstrijd 2 

  

 
 

      

  FINALE     
6 6 16.35-16.55 Winnaar 

wedstrijd 1 
Winnaar 
wedstrijd 2. 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Penalty Bokaal Toelichting 

Alle teams gaan in de pauze van 14:30- 15:00 penalty’s nemen waaruit 1 team 
de penalty bokaal wint, namelijk het team dat de meeste penalty’s heeft 
gescoord.  

Alle teams melden zich om 14.30 uur bij de aangegeven goal (zie schema)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Welk veld+ welk goal 

Woezik Veld 6 goal A zijde 

Udi’19 Veld 6 goal A zijde 

Buitenveldert Veld 6 goal B zijde 

FC Eindhoven Veld 6 goal B zijde 

ADO’20 Veld 1 goal A zijde 

VVIJ Veld 1 goal A zijde  

Excelsior Rotterdam Veld 1 goal B zijde 

Harkemase Boys Veld 1 goal B zijde 

Per team mogen er maximaal 16 personen 1 penalty nemen. 

In het geval van meerdere keepers in 1 team kunnen de keepsters om de beurt 
keepen. In geval dat 1 team geen 16 speelsters heeft mogen er speelsters 2 keer 
een penalty nemen.  

Veld 1: kunstgras 

2 teams bij goal 1 en           
2 teams bij goal 2 

Veld 6: kunstgras 

2 teams bij goal 1 en           
2 teams bij goal 2 

Goal  
B 

Goal
A 

Goal
A 

Goal  
B 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Veldindeling 

 

 

Het toernooi wordt gespeeld op de kunstgrasvelden 1 en 6. 
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CARS WITH HORSEPOWER 

Adres en routebeschrijving 
 

 
Bezoekadres Sportpark Parkzicht 
  Parklaan 4 
  5404 NH UDEN (NL) 
 
 

 

Postadres rksv UDI'19/CSU 
  Postbus 719 
  5400 AS UDEN (NL) 
    
  
Tel. 0413 -264529 
Internet www.udi19.nl 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vloetstraat 10                                                                          
5408PH Volkel          
0413-274516         
info@4wdvoets.nl         
www.4wd.nl 

CARS WITH HORSEPOWER 


