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Terrein: Sportpark Madestein, Madesteinweg 17, Den Haag,   

Telefoon: 070 - 3978920 

Secretariaat: p/a Valkenierstraat 9, 2694 BN ’s-Gravenzande 

Telefoon: 0174 - 420578 of 06 - 10570872; 

E-mail: secretaris@svloosduinen.nl  

Homepage: www.svloosduinen.nl   

Voorwoord 

Hartelijk welkom bij S.V. Loosduinen ! 

Zoals ieder seizoen heeft onze toernooicommissie ook dit jaar voor ieder jeugdelftal  

een toernooi georganiseerd. Ieder elftal  (1e of lager team) is belangrijk!    

Ook vandaag is het allerbelangrijkste natuurlijk het voetbalplezier van onze kinderen, 

dat staat op nummer 1. 

Zoals wij allemaal weten kan dit allemaal niet gebeuren zonder vrijwilligers en  

sponsoren, maar ook kunnen wij niet zonder u.  

U bent één van de belangrijke factoren op deze dag. 

Samen met u kunnen wij er een gezellige dag van maken, waar onze  

voetballende kinderen met plezier aan terug denken. 

Ik wens u dan ook een sportieve en plezierige ochtend en/of middag op  

ons sportcomplex. 

 

Colinda Paauw, 

Jeugdvoorzitter S.V. Loosduinen. 
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Commissie Waarden & Normen S.V. Loosduinen: 
Wat doe jij om er weer een leuk toernooi van te maken?  

Sportief gedrag, acceptatie van de beslissingen van de scheidsrechter, 

geen vijandige houding naar je tegenstander, fatsoenlijk met elkaar omgaan: 

creëer een goede sfeer in en rond het veld! …. Normaal toch? 

Op die manier kunnen en willen wij het voetbal leuk 

maken en houden.  

Doe jij ook mee? 

Wat d
oe j

ij om
 er e

en l
euk

 

toer
noo

i va
n te

 make
n? 

Goede Executive Search is een gespecialiseerd bureau 
voor de communicatieprofessional. Het gaat om functies 
bij zowel de overheid als in het bedrijfsleven, zowel vaste 
als interim. Functies met veelal een strategische diepgang 
en met een commitment. Van de woordvoerder van de  
minister tot de manager Corporate Communicatie  
van een beursgenoteerde onderneming. 

Ralph van der Kaa (voorzitter) 

Jeroen Goede 

Wibout Boersma 

Stefan Krens 
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Toernooien bij S.V. Loosduinen 

Voor het JO17-1 (2e klasse) toernooi op zaterdag 2 juni  
zoeken wij nog één leuke tegenstander!  
Bij interesse kunt u contact opnemen met Koos Kornaat,  
06-38433406 

Team Klasse Datum Opmerking Dagdeel 

JO17-1 2e  zaterdag 2 juni 2018  middag 

JO17-2 5e zaterdag 2 juni 2018  ochtend 

JO15-1 3e zaterdag 2 juni 2018  middag 

JO15-2 5e zaterdag 31 maart 2018 Paaszaterdag ochtend 

JO13-1 2e  zaterdag 2 juni 2018  ochtend 

JO13-2 4e maandag 2 april 2018 2e Paasdag middag 

JO11-1 3e maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag middag 

JO11-2 6e maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag ochtend 

JO11-3 8e maandag 2 april 2018 2e Paasdag ochtend 

JO9-1 3e maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag middag 

JO9-2 6e maandag 21 mei 2018 2e Pinksterdag ochtend 
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- ADMINISTRATIEKANTOOR 
-        INHUREN VAN FINANCIEEL PERSONEEL 
 
          VOOR INFO : 
          FAUSTO DEN HEIJER  TEL: 06-14891972 
          HANS DOORNBOS   TEL: 06-14682322 
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 Deelnemende verenigingen: 

maandag 21 mei 2018 toernooi JO9-2 

SV Loosduinen JO9-2 

 

GDA JO9-2 

Spartaan '20 JO9-7 

RAS JO9-2 

GDA JO9-3 

Koi-Kas Westland  Molenweg 37a 2681 RE Monster  

Tel: 0174 - 245000  Mobiel: 06 - 59493929 

E-mail: info@koi-kas.nl  Facebook KoiKasWestland  www.Koi-Kas.nl 
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maandag 21 mei 2018 toernooi JO9-2 

* Maatwerk in medische hulpverlening bij evenementen met ruim 30 jaar ervaring! 

* Medic First Aid opleidingen                      * Erkend leerbedrijf  

 Loosduinse Hoofdstraat 563 2e etage, 2552 AE  Den Haag tel. 070-7621760 

aanvang wedstrijd                              

10:00 SV Loosduinen JO9-2 - GDA JO9-2 

10:20 Spartaan '20 JO9-7 - RAS JO9-2 

10:40 GDA JO9-3 - SV Loosduinen JO9-2 

11:00 Spartaan '20 JO9-7 - GDA JO9-2 

11:20 RAS JO9-2 - GDA JO9-3 

11:40 SV Loosduinen JO9-2 - Spartaan '20 JO9-7 

12:00 GDA JO9-2 - RAS JO9-2 

12:20 GDA JO9-3 - Spartaan '20 JO9-7 

12:40 RAS JO9-2 - SV Loosduinen JO9-2 

13:00 GDA JO9-2 - GDA JO9-3 

13:30 Prijsuitreiking   

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kant van de Madesteinweg, 
het andere team trapt af. 

Door ieder team is een fraaie beker te winnen ! 

Tussen de wedstrijden door kan iedere speler laten zien hoe zuiver hij/zij  
de bal kan mikken op het gatenbord. 

Alle spelers worden getrakteerd op een patatje met en limonade,  
hiervoor worden tafels gedekt in de kantine. 
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 Deelnemende verenigingen: 

Microsoft Integratie Specialisten | info@rienstra.net | 06 536 12345

maandag 21 mei 2018 toernooi JO11-2 

SV Loosduinen JO11-2 

 

SVV Scheveningen JO11-3 

Vitesse Delft JO11-2 

Forum Sport JO11-6 

Lugdunum JO11-1 
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maandag 21 mei 2018 toernooi JO11-2 

aanvang wedstrijd                              

10:00 SV Loosduinen JO11-2 - SVV Scheveningen JO11-3 

10:20 Vitesse Delft JO11-2 - Forum Sport JO11-6 

10:40 Lugdunum JO11-1 - SV Loosduinen JO11-2 

11:00 Vitesse Delft JO11-2 - SVV Scheveningen JO11-3 

11:20 Forum Sport JO11-6 - Lugdunum JO11-1 

11:40 SV Loosduinen JO11-2 - Vitesse Delft JO11-2 

12:00 SVV Scheveningen JO11-3 - Forum Sport JO11-6 

12:20 Lugdunum JO11-1 - Vitesse Delft JO11-2 

12:40 Forum Sport JO11-6 - SV Loosduinen JO11-2 

13:00 SVV Scheveningen JO11-3 - Lugdunum JO11-1 

13:30 Prijsuitreiking   

WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kant van de Madesteinweg, 
het andere team trapt af. 

Door ieder team is een fraaie beker te winnen ! 

Tussen de wedstrijden door kan iedere speler laten zien hoe zuiver hij/zij  
de bal kan mikken op het gatenbord. 

Alle spelers worden getrakteerd op een patatje met en limonade,  
hiervoor worden tafels gedekt in de kantine. 
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Dit jaar verbleef de hele jeugd van S.V. Loosduinen van 27 t/m 29 april in het Samuel  

Naardenhuis in OOSTVOORNE. Dat de jeugd zich daar goed vermaakt heeft is nog steeds 

te lezen in de dagelijkse verslagen op onze website. 

 

 

En uiteraard  is onze jeugd veilig vervoerd door: 
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 Deelnemende verenigingen: 

maandag 21 mei 2018 toernooi JO9-1 

SV Loosduinen JO9-1 

 

DUNO JO9-2 

RKDEO JO9-3 

Spartaan '20 JO9-6 

Vitesse Delft JO9-2 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

maandag 21 mei 2018 toernooi JO9-1 

Microsoft Integratie Specialisten | info@rienstra.net | 06 536 12345

aanvang wedstrijd                              

14:00 SV Loosduinen JO9-1 - DUNO JO9-2 

14:20 RKDEO JO9-3 - Spartaan '20 JO9-6 

14:40 Vitesse Delft JO9-2 - SV Loosduinen JO9-1 

15:00 RKDEO JO9-3 - DUNO JO9-2 

15:20 Spartaan '20 JO9-6 - Vitesse Delft JO9-2 

15:40 SV Loosduinen JO9-1 - RKDEO JO9-3 

16:00 DUNO JO9-2 - Spartaan '20 JO9-6 

16:20 Vitesse Delft JO9-2 - RKDEO JO9-3 

16:40 Spartaan '20 JO9-6 - SV Loosduinen JO9-1 

17:00 DUNO JO9-2 - Vitesse Delft JO9-2 

17:30 Prijsuitreiking   

Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kant van de Madesteinweg, 
het andere team trapt af. 

Door ieder team is een fraaie beker te winnen ! 

Tussen de wedstrijden door kan iedere speler laten zien hoe zuiver hij/zij  
de bal kan mikken op het gatenbord. 

Alle spelers worden getrakteerd op een patatje met en limonade,  
hiervoor worden tafels gedekt in de kantine. 
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 Deelnemende verenigingen: 

maandag 21 mei 2018 toernooi JO11-1 

 

- ADMINISTRATIEKANTOOR 
-        INHUREN VAN FINANCIEEL PERSONEEL 
 
          VOOR INFO : 
          FAUSTO DEN HEIJER  TEL: 06-14891972 
          HANS DOORNBOS   TEL: 06-14682322 

SV Loosduinen JO11-1 

 

SV Den Hoorn JO11-4 

RAS JO11-1 

RKDEO JO11-4 

GDA JO11-2 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

maandag 21 mei 2018 toernooi JO11-1 

Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kant van de Madesteinweg, 
het andere team trapt af. 

Door ieder team is een fraaie beker te winnen ! 

Tussen de wedstrijden door kan iedere speler laten zien hoe zuiver hij/zij  
de bal kan mikken op het gatenbord. 

Alle spelers worden getrakteerd op een patatje met en limonade,  
hiervoor worden tafels gedekt in de kantine. 

aanvang wedstrijd                              

14:00 SV Loosduinen JO11-1 - SV Den Hoorn JO11-4 

14:20 RAS JO11-1 - RKDEO JO11-4 

14:40 GDA JO11-2 - SV Loosduinen JO11-1 

15:00 RAS JO11-1 - SV Den Hoorn JO11-4 

15:20 RKDEO JO11-4 - GDA JO11-2 

15:40 SV Loosduinen JO11-1 - RAS JO11-1 

16:00 SV Den Hoorn JO11-4 - RKDEO JO11-4 

16:20 GDA JO11-2 - RAS JO11-1 

16:40 RKDEO JO11-4 - SV Loosduinen JO11-1 

17:00 SV Den Hoorn JO11-4 - GDA JO11-2 

17:30 Prijsuitreiking   
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Loosduinse   

Hoofdstraat 250   

Loosduinen   

070-3911935    

www.ollini.nl   

 

Kijk voor de actuele 

openingstijden op  

onze Facebook pagina 
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Loosduinse Hoofdstraat 257 

2552 AD  Loosduinen 

Tel.: 070-3976308 
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 Wedstrijdreglement 
 
o Er wordt gespeeld volgens de regels van het junioren/
pupillenvoetbal van de KNVB. 
o Bij de wedstrijden mag er doorgewisseld worden. 
o De teams worden verzocht zich 5 minuten voor aanvang van de 
wedstrijd gereed te houden bij het veld waarop ze moeten spelen. 
o Voor een gewonnen wedstrijd worden 3 punten toegekend,  
voor een gelijkspel 1 punt en voor een verloren wedstrijd geen 
punten. 
o De eindstand van de poule wordt bereikt door alle punten bij 
elkaar op te tellen. 
o Bij het gelijk eindigen in de eindstand telt het doelsaldo;  
is het doelsaldo ook gelijk, dan is het aantal doelpunten voor  
bepalend;  
is er dan nog sprake van een gelijke stand dan geeft het  
onderlinge resultaat de doorslag. Blijft er een gelijke stand  
dan worden er strafschoppen genomen, 5 door elk team, te 
nemen door verschillende spelers. Blijft er een gelijke stand  
dan worden er om en om strafschoppen genomen tot er een  
winnaar bekend is. 
o Tegen de beslissingen van de scheidsrechters zijn géén  
protesten mogelijk. 
o Een speler die uit het veld wordt gezonden, is de eerstvolgende 
wedstrijd geschorst. 
o In situaties waarin niet wordt voorzien beslist de toernooileiding.  
o De toernooileiding is in handen van de toernooicommissie. 
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 Tot slot 
 
Als een toernooidag achter de rug is, is een woord van dank 
zeker op zijn plaats. 
 
In de eerste plaats danken wij het bestuur van  
S.V. Loosduinen voor hun medewerking bij de voorbereiding  
van de toernooien. 
 
In de tweede plaats willen wij alle deelnemers hartelijk  
danken voor hun aanwezigheid en medewerking tot  
het doen slagen van onze toernooien. 

 
Uiteraard ook een woord van dank aan de 
scheidsrechters, EHBO-ers, kantine  
medewerkers, wedstrijdleiding, sponsors, 
jeugdcoördinatoren, ouders, de vele  
vrijwilligers die hand-en spandiensten  
hebben geleverd en allen die we misschien 
toch nog vergeten zijn te noemen. 
 

Wij wensen alle deelnemende verenigingen voor het nog  
lopende seizoen en het komende seizoen het allerbeste  
en een heel zonnige en succesvolle toekomst toe. 
Wij hopen u bij een volgende gelegenheid weer als  
deelnemer aan één van onze toernooien te  
mogen verwelkomen. 
 
Toernooicommissie S.V. Loosduinen 
Bas de Bruyn en Koos Kornaat 
06-13976205     06-38433406 
jeugdtoernooien@svloosduinen.nl 
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 Alle jeugdtoernooien zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsors. Alle jeugdtoernooien zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsors. Alle jeugdtoernooien zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsors. Alle jeugdtoernooien zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.     Doet U iets terug voor de firma’ s  die S.V. Loosduinen een warm hart toedragen?Doet U iets terug voor de firma’ s  die S.V. Loosduinen een warm hart toedragen?Doet U iets terug voor de firma’ s  die S.V. Loosduinen een warm hart toedragen?Doet U iets terug voor de firma’ s  die S.V. Loosduinen een warm hart toedragen?    


