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1 juni - JO08/09/10/11/12



HET IS WINTER!
VAN DER SLUIJS AUTO’S
BEREIDT U VOOR!

Bandenwissel

Lease service center

Van der Sluijs Auto’s
Traaij 170
3971 GV Driebergen

T:
E:
W:

0343-512260
info@auto-vandersluijs.nl
www.auto-vandersluijs.nl

Winterbanden v.a. € 49,- per band
A-kwaliteit winterbanden
Prijzen inclusief montage

•
•
•

•
•

APK, onderhoud, reparatie en banden
Voor bijna alle maatschappijen

Reparatie en 
onderhoud alle 
merken auto’s

Zorgeloos 
contributie innen?

ClubCollect
www.clubcollect.com   085 - 760 66 66
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www.PlanetHappy.nl • Traaij 192 • Driebergen • 0343 52 20 20www.PlanetHappy.nl Traaij 192 Driebergen 0343 52 20 20

LAAGSTE PRIJSGARANTIE 
VAN DE UTRECHTSE 

HEUVELRUG!
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Welkom 
Het is ons een groot genoegen u namens FC Driebergen van harte welkom te heten op de 11e editie van de 
‘Hans van Vugt Toernooien’ op sportpark De Woerd. In 2009 zijn we gestart met deze toernooien, destijds 
nog onder de vlag van CDN. Het wordt inmiddels het 3e seizoen in de nieuwe accommodatie. Dit seizoen 
hebben we de beschikking gekregen over 2 nieuwe kunstgrasvelden. Al deze jaren hebben we goed bezette 
toernooidagen mogen organiseren, vrijwel altijd met mooi weer en sportieve strijd op het veld.

FC Driebergen heeft in 2011 een nieuwe start gemaakt. Op die datum zijn vv Dalto en vv CDN opgegaan 
in de nieuwe voetbalclub FC Driebergen. Een voetbalclub met een historie die terug gaat tot de jaren ’20 
van de vorige eeuw (vv Driebergen, N.I.O., CDN en Dalto). De historie van deze 4 clubs vormt nu samen FC 
Driebergen. Er is nu één maatschappelijk betrokken voetbalvereniging met een gezonde sportieve en sociale 
ambitie.

Onze ambitie is om “een bindende factor te zijn tussen bevolkingsgroepen” door op een positie wijze FC 
Driebergen te positioneren en ze actief te betrekken bij sportieve, maatschappelijke en sociale activiteiten. 
Om deze ambitie waar te maken heeft FC Driebergen als eerste voetbalvereniging in Nederland een samen-
werkingsovereenkomst getekend met UNICEF.

Ons thuis is Sportpark de Woerd 3 in Driebergen-Rijsenburg aan de A12 met 4 wedstrijdvelden (waarvan 3x 
kunstgras) en 1 trainingsveld. FC Driebergen heeft 5 heren senioren teams, 36 jeugd teams (waaronder 6 
meisjes teams), 2 vrouwenteams, een G-team en sinds kort ook een dames-30+, een heren-35+ en een Wal-
king voetbal 60+ team. Er zijn ruim 750 spelende leden, waarvan 450 jonger dan 18 jaar. Het aantal voetbal-
lende dames/meisjes groeit ook dit jaar weer naar ongeveer 50. We prijzen ons daarnaast gelukkig met bijna 
200 niet spelende leden en vrijwilligers.

Onze toernooien dragen de naam van Hans van Vugt, erelid van onze vereniging. Hans is inmiddels al 63 jaar 
lid van de club. Hans was jarenlang een zeer gewaardeerd speler in het eerste team, later sponsor en nu nog 
steeds bestuurslid algemene zaken.

Het Hans van Vugt Toernooi beslaat meerdere dagen:

Dag Datum Ochtend Middag
Donderdag 30 mei (hemelvaart) G-teams 
Zaterdag 1 juni JO08 / JO09 / JO10; allen 6x6 JO11/JO12; allen 8x8
Zaterdag 8 juni JO13 / JO14 / JO16 JO15 / JO17  
Zaterdag 15 juni (hele dag) JO9M-JO10M- MO11-MO13-MO15-MO19 
Zaterdag 22 juni (hele dag) JO19 / Dames / Heren Senioren

De toernooien worden mogelijk gemaakt door een groot aantal enthousiaste sponsoren. Onze dank gaat uit 
naar eenieder die aan de voorbereiding heeft meegewerkt èn alle vrijwilligers, inclusief EHBO. Speciaal wil-
len we op voorhand al onze scheidsrechters bedanken. Zij zijn veelal jeugdspelers, intern opgeleid en allen 
in het bezit van het KNVB diploma. Zonder hen is het niet mogelijk het toernooi te doen slagen. Wij rekenen 
op uw respect en steun richting hen; ook zij doen hun best een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.
Niet in de laatste plaats hopen wij dat de spelers samen met de begeleiding en ongetwijfeld de vele sup-
porters een fantastische dag zullen beleven. Wij zien dit graag gebeuren met goed maar bovenal sportief 
voetbal en respect voor elkaar.

Wij wensen u een fijne dag!

De toernooiorganisatie:
Tamara van Garderen / Paul van Oosten / Bert de Goede / Hans van Vugt / Robbert Smink



Foto van Kesteren
www.foto-groep.nl

Nu bij Foto van Kesteren:

Copyshop Doorn
Printen - Kopiëren - Digitaliseren - Inbinden - Boekjes 

 Voor al uw documenten. 
Kom binnen voor meer informatie.

U bent natuurlijk ook nog steeds welkom 
voor alles wat met fotografie te maken 
heeft, van pasfoto’s tot fotocamera’s!

Foto van Kesteren
Doorn@foto-groep.nl

Doorn, Amersfoortseweg 11c
088-0808 244 www.foto-groep.nl

ZAM   DOORN

WashTec  Doe het zelf wasboxen

Uw Opel dealer
Personenauto’s Bedrijfsauto’s en occasions

James Autoservice
Onderhoud en reparaties alle merken

Shell Express
7 Dagen per week, 24 per dag
Snel, makkelijk en goedkoop tanken. 
De beste kwaliteit voor de laagste prijs 

Meer info?  Kijk op WWW.ZAM.NL
ZAM DOORN
Velperengh  2

3941 BZ  DOORN

0343-437000

WashTec

Uw huis te koop zetten is geen kunst,
uw huis verkopen daarentegen wel

Engweg 50-B Driebergen-Rijsenburg
Tel.: 0343-700222 / 0621-800489

www.heikogortermakelaars.nl

	  

WWW.HOENDERDAAL.COM

Fitness = Fun 
@ Hoenderdaal

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

www.dwwdriebergen.nl
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mededelIngen
Belangrijke informatie

ADRES: Sportpark “De Woerd”, De Woerd 3 3972 KD Driebergen 
Telefoon: 0343-514064

JO08/JO09/JO10 Toernooi : Op 1 juni spelen de teams in de ochtend .
Het complex is vanaf 08.00 open. Ieder team dient zich aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat tussen 
08.15 - 08.45. U ontvangt daar de meest recente gegevens en het programma, met bijbehorende veldnum-
mering. Opening toernooi is om 08.45 op de grote tribune en de eerste wedstrijd ronde start om 09.00.

JO11/JO12 Toernooi : Op 1 juni spelen de teams in de middag.
Ieder team dient zich aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat tussen 12.30 – 13.00. U ontvangt daar de 
meest recente gegevens en het programma, met bijbehorende veldnummering. Opening toernooi is om 
13.10 op de grote tribune en de eerste wedstrijd start om 13.30.

Het is voor ons als  toernooi organisatie van groot belang om te weten of de 1e wedstrijden op tijd kunnen 
starten. Mocht u door omstandigheden niet op tijd aanwezig zijn, laat ons dan zsm weten dat u onderweg 
bent. We hebben geen ruimte in het schema om wedstrijden later te starten.

Graag allen voor aanvang aanwezig en aangemeld!

Parkeren: Er zijn 3 parkeerterreinen rondom ons sportpark. Deze zijn op de plattegrond duidelijk aange-
geven. Teams en supporters uit Driebergen komen niet met de auto. Zie voor nadere informatie pagina 7 
Bereikbaarheid. We hebben recent extra parkeerplaatsen gekregen. Echter, houd rekening met extra tijd die 
nodig is om te kunnen parkeren! De aankomst voor het middag toernooi valt samen met het vertrek van het 
ochtend toernooi.

Vlaggen: De verenigingen mogen uiteraard hun verenigingsvlag meenemen ter aanmoediging.

Eten en drinken: Voor de begeleiders zijn er per team, twee consumptiebonnen voor een kopje koffie of 
thee. De kantine is open en er zal een hamburgerstand staan (hamburgers tegen betaling). In de kantine 
kunt u zowel met contant als PIN betaling terecht.

EHBO: Tijdens de toernooi dag is de EHBO aanwezig.

Aansprakelijkheid: FC Driebergen is niet aansprakelijk te stellen voor vermiste of beschadigde voorwerpen,
noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel tijdens de toernooidag.

Kleedkamers: Omdat meerdere teams van dezelfde kleedkamer gebruik zullen maken, kunnen ze niet afge-
sloten worden. Wij adviseren nadrukkelijk om waardevolle spullen steeds met u mee te nemen.

Afgelasting: In geval van mogelijke afgelasting van het toernooi (als gevolg van de weersomstandigheden)
kunt u voor u vertrekt telefoneren met de FC Driebergen infolijn: 0343-512821.
U kunt ook ’s ochtends de website fcdriebergen.nl checken voor het laatste nieuws.
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Reglementen
Alle regels
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algemeen Reglement

Art. 1  Het toernooi wordt gehouden volgens de bepalingen van de KNVB.

Art. 2  De wedstrijden duren 18 minuten . Er wordt tijdens de wedstrijd niet gewisseld van speelhelft. 
 Er is 2 minuten wisseltijd voor start van de volgende wedstrijd.

Art. 3  De afmetingen van de velden zijn in overeenstemming met de KNVB voorschriften; 
 JO8/9/10 spelen 6x6. JO11/12 spelen 8x8.

Art. 4  Eerst genoemde team in het schema speelt ‘thuis’ en neemt de aftrap. Wanneer teams op elkaar  
 lijkende shirts hebben, speelt het eerst genoemde team met een hesje. Deze zijn op ieder veld  
 aanwezig.

Art. 5  Via de centrale speaker wordt omgeroepen wanneer de wedstrijden kunnen starten en eindigen.  
 Daar wordt niet van afgeweken. Het fluitsignaal van de scheidrechter bepaalt uiteindelijk het 
 begin en eind van de wedstrijd. Dit kan dus afwijken van de centrale speaker.

Art. 6  Iedere poule krijgt een veld toegewezen. De teams spelen hun wedstrijden dus altijd op 
 hetzelfde veld.

Art. 7  Wanneer een team niet tijdig op het veld aanwezig is, volgt een 3-0 overwinning voor de
 tegenpartij. Wanneer beide teams niet op tijd aanwezig zijn, wordt voor beide teams een
 verliespartij genoteerd èn een doelpunt in mindering gebracht. Houd dus de aanvangstijden 
 goed in de gaten alsmede de mededelingen vanuit het toernooisecretariaat.

Art. 8  Wedstrijden die zijn gespeeld in strijd met het algemeen- c.q. wedstrijdreglement, worden geacht  
 niet te zijn gespeeld. Het betreffende team wordt gediskwalificeerd en een eventueel gewonnen  
 prijs zal weer ter beschikking moeten worden gesteld.

Art. 9  Een speler kan tijdens een wedstrijd bestraft worden met ‘5 minuten niet spelen’. Wanneer
 de scheidsrechter van mening is dat het om ernstig wangedrag gaat, kan uitsluiting voor de hele  
 wedstrijd volgen dan wel uitsluiting voor de rest van het toernooi.

Art. 10  In alle gevallen waarin dit algemeen- en wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de
 toernooileiding.
Art. 11  Toeschouwers bevinden zich altijd buiten het veld en achter de hekken rondom het veld. Bij het  
 JO11/JO12 is het niet toegestaan om te coachen/kijken op de middellijn tussen twee velden.

WedstRIjdReglement

Op 1 juni spelen de JO08/JO09/JO10 teams ’s ochtends van 9.00 uur tot 12.20 uur de wedstrijden.
Op 1 juni spelen de JO11/JO12 teams ’s middags van 13.30 uur tot 16.50 uur de wedstrijden.

De teams worden ieder ingedeeld in poules van elk vier of vijf teams. Ieder team speelt dus 3 à 4 wedstrijden 
in de Poule. Om zoveel mogelijk teams te kunnen laten spelen in de beschikbare tijd is het helaas niet moge-
lijk om kruisfinales en verder tussen de verschillend poules te spelen. 

• Eindigen in een poule meerdere teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten, dan beslist het doelsaldo.
• Is dit ook gelijk dan wordt gekeken naar het aantal doelpunten vóór.
• Is dit ook gelijk dan wordt gekeken naar het onderlinge resultaat.
• In afwijkende gevallen beslist de toernooi organisatie.
• Per poule zijn er 3 prijzen beschikbaar (1ste , 2de en 3e prijs).
• De Prijsuitreiking is direct na de laatste wedstrijd op het hoofdveld, ter hoogte van de tribune.
• Spelers kunnen zich verzamelen op de tribune, niet op het veld.
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veldIndelIng en BeReIkBaaRheId
Hoe kom ik er?

Driebergen-Zeist - Doorn - Nederland

© Michelin 2011 © Tele Atlas - Wettelijke vermeldingen - legende 100 m

500 ft

ViaMichelin http://www.viamichelin.nl/web/mapPrint?city=85860&sK=2...

1 van 1 10-05-11 11:57

BeReIkBaaRheId

Adres: 
Sportpark “De Woerd”
De Woerd 3 3972 KD Driebergen. 
Telefoon: 0343-514064

Route:
Op de snelweg A12 neemt u afrit 20 - Driebergen-
Zeist.

Komend vanuit Utrecht richting Arnhem: onderaan 
de afrit rechtsaf.
Komend vanuit Arnhem richting Utrecht: onderaan 
de afrit linksaf (onder het viaduct van de A12 door).

Na ca.300 meter slaat u bij stoplichten rechtsaf (Nijen-
dal). Na ca. 500 meter de eerste weg rechts (eveneens 
Nijendal); Deze weg gaat na 100 meter over in ‘De 
Woerd’. Aan het einde vind u aan de linkerkant een 
grote parkeerplaats.

VELDINDELING / KLEEDKAMERS / KANTINE

KLEEDKAMERS

P

P

 INGANG

1

2

4

3 PKANTINE

KLEEDKAMERS

5



O
v

e
rig

F
C

 D
R

IE
B

E
R

G
E

N

oveRIg
Mededelingen

www.fcdriebergen.nl8

Aan ons sportieve evenement zijn geen kosten verbonden. Echter, we zouden het zeer op prijs stellen als u 
ons helpt met het steunen van Unicef met een vrijwillige bijdrage. 

Dit kunt u op de dag zelf doen door een donatie contant af te geven of vooraf over te maken op rekening 
NL40INGB0000106873 onder vermelding van:
- H v Vugt Toernooi donatie
- Naam club + team

Iedere gift is welkom!

WedstRIjdschema en poule standen
In dit programmaboekje vindt u geen wedstrijdschema en/of poule indelingen. Het wedstrijdschema en de 
laatste wijzigingen krijgt u bij aanvang van het toernooi uitgereikt bij het wedstrijdsecretariaat.

De ervaringen van afgelopen jaren hebben geleerd dat er tot het laatste moment nog wijzigingen optreden 
en het vooraf gestuurde programma daardoor niet klopt. Ook poule indelingen kunnen nog op het laatste 
moment wijzigen, en daarmee mogelijk ook aanvangstijden voor een specifiek team.

!Het meest actuele wedstrijdschema en de poule indeling vindt u altijd op onze website 

www.fcdriebergen.nl.
Hiervoor is een speciale toernooi pagina gemaakt.

Let op: er kunnen laatste moment wijzigingen zijn dus blijf onze website volgen.
Op de toernooi dag kunt u via deze website de poule indeling, het wedstrijdschema en de uitslagen en 
standen volgen.

Rondom de kantine beschikt u over gratis wifi; de accommodatie bevind zich echter in het ‘buitengebied’ 
met alle bijbehorende beperkingen.

Zorg dus altijd dat u bij aanvang van het toernooi aanwezig bent!
Indien dit niet lukt laat dit a.u.b. vooraf weten zodat wij u niet hoeven te bellen.



Al 20 jaar steunen we ons voetbal. Zowel met geld als met doeltjes,
ballen en natuurlijk de bekende oranje ING-trainingshesjes. 
Overal waar gevoetbald wordt, kom je ze tegen. Bij positiespelletjes, als
doelpaal, keerpunt en cornervlag. Ze hebben het vaak niet makkelijk.
Ze worden smerig, worden vertrapt, vergeten. Maar de laatste training 
voor de wedstrijd bepalen zij wie er in de basis staat: speel je of niet?

Al 20 jaar trotse hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal 

Al 20 jaar trotse 
hoofdsponsor van 
de hesjes



De juiste lening voor 
uw groene wensen

U wil toch ook duurzame energie?

GreenLoans helpt u met de financiering van uw nieuwe zonnepanelen. 
Kijk op www.greenloans.nl voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

GL-adv-zonnepanelen_136x190_02.indd   1 15-07-15   11:41

VAN DER LINDEN BOUW
Faunalaan 86, 3972 PS  DRIEBERGEN
T: 0343 51 29 59 | E: info@lindenbouw.nl
www.lindenbouw.nl

GEEN KLUS IS TE HOOG 
VOOR ONS

WWW.NEFKENS-MIDDEN.NL

BUNNIKBUNNIK



Help mee. Ga naar unicef.nl 
en kijk wat jij kan doen.

adv.1/2.indd   1 15-09-11   16:20

DnA



•  Grootste assortiment in de regio

•  Specialist in Champagne, whisky, port en wijn

•  Proeverijen op maat

•  Relatiegeschenken, bezorging door heel Nederland

•  Uw partner voor uw feest of evenement
•  Tap, bar, statafels en glaswerk beschikbaar
•  Horeca leverancier

 Grootste assortiment in de regio

Kortom uw leverancier voor 
alles op het gebied van drank.

Kom gerust langs! 
Wij adviseren u graag.

De drankenspecialist voor elke gelegenheid!

Vestiging Driebergen: Traay 102 Tel.:  0343 - 514 796 E-mail: info@demoldranken.nl
Vestiging Zeist: Laan van Cattenbroeck 7 Tel.: 030 - 69 12019 E-mail: zeist@demoldranken.nl
Vestiging Bilthoven: Nachtegaallaan 6a Tel.: 030 - 229 3069 E-mail: bilthoven@demoldranken.nl

WIJ BEZORGEN 
UW BESTELLING 

BIJ U THUIS!

A4-Algemene-Flyer-deMol DrankenSpecialist-02.indd   1 23-09-15   11:28




