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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.com 

 

Beste bezoeker van S.V. Loosduinen, 
 
Welkom op de familiedag 2019 van S.V. Loosduinen. Een groot woord 
van dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich weer enorm hebben  
ingezet en maanden van voorbereiding om van onze familiedag een 
groot succes te maken waarvoor dank! 
Deze dag is voor iedereen die (in)direct betrokken is bij de verenging.  
Dit is de afsluiting van een druk, maar erg geslaagd, seizoen. Ik hoop  
dat iedereen zijn steentje bijdraagt om van deze dag weer een groot 
feest te maken!  
Na deze dag gaan we ons weer opmaken voor een nieuw seizoen. 
Op zondag 16 juni 2019 wordt de tent weer afgebroken en het complex 
opgeruimd. Alle hulp is hierbij mooi meegenomen dus wees van harte 
welkom! 
Met sportieve groet, Ralph van der Kaa 

SPORTIVITEIT, PLEZIER EN RESPECT 
“Wat doe jij om er een leuk toernooi van te maken?” 
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ORGANISEERT  
     DE JAARLIJKSE FAMILIEDAG 
                middagprogramma 
 

Ieder jaar probeert de AC weer een aantrekkelijk programma voor jong en oud te 
organiseren en elke familiedag is net even iets anders dan die van het jaar ervoor. 
Ook dit jaar is er hard gewerkt om alle Loosduiners een leuke dag te bezorgen.  
Een spannende dag voor de AC. Een dag waarvan wij hopen dat iedereen  
er aan het einde met volle tevredenheid op terug kijkt. 
Hopelijk kunnen we deze dag ook weer een aantal oud leden verwelkomen. 
 
De officiële opening van de dag is om 12:00 uur dus zorg dat u op tijd bent, 
want dan beginnen we met de eerste wedstrijd van deze dag: 

ALLE MINI’S tegen DE A selectie VAN S.V. LOOSDUINEN 
 
Voor de jeugd t/m JO17 is er vanaf 12:30 uur een  
onderling voetbaltoernooi met enkele leuke activiteiten tussen het  
voetballen door. 
Natuurlijk kan je je ook dit jaar weer laten  SCHMINKEN  
en is er een apart programma voor de mini’s. 
 
De finales van de PENALTYBOKAAL voor de jeugd staan om 12:30 
uur op het programma, uiteraard op ons hoofdveld voor het terras  
zodat iedereen de sterren kan volgen! 
 

Het seniorentoernooi wordt natuurlijk weer extra spannend  
gemaakt door het rode draad gebeuren wat dit jaar WEL met 
voetballen te maken heeft.  
Vooral de traptechniek kan de doorslag geven!  
Ook dit jaar is weer een originele opzet gekozen om het  
Rode Draad spel vorm te geven 4 u ziet op ons complex  
wel dat het plaatje hiernaast alleen maar misleidend is. 
 
Vanaf 16:00 uur zal de muziek op het terras verzorgd worden 
door DJ DANNY 



 

 6 

Dr. J. Presserstraat 160 

2552 LP Den Haag 

Tel.: 06-502 652 62 

info@teulingonderhoud.nl 
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Zuiderstrand 19, strandslag 2 

2554ZZ Den Haag 

T: +31(0)70-3687506 

E: info@beachclubbirds.nl 
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LICHT EN GELUID voor de  

familiedag wordt al jaren verzorgd door: 

 
Dit jaar voor het eerst op de Familiedag 

Professionals op het gebied van  

Eerste Hulpverlening 
EHBO bij elke gelegenheid 
Van NK JUDO tot Houseparty, 
schoolvoetbaltoernooi tot  
Internationaal Congres 
Door heel Nederland 24x7 
Eigen Opleidingsinstituut 
 
www.almts.nl 
info@almts.nl 
tel 070-7621760 / 06-50450286 
of vraag Koos Kornaat 

 

Collega’s gevraagd  
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Middendijk 38d 

5705 CC Helmond 

Ind. terreinnr. 2528 

 

T. 0492 59 94 94 

F. 0492 59 94 14 

M. 06 534 501 40 

dus nooit meer een andere tent 

als u die van Bressers gewend bent! 

 

 
Ook dit jaar is de tent verzorgd door: 

De schitterende wisselbokaal voor het  

familietoernooi is beschikbaar gesteld door  

Domburg Sportprijzen Holland  
waarvoor uiteraard onze hartelijke dank ! 

 

 
Voor sportprijzen gaat S.V. Loosduinen naar: 
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Zoals u weet verkoopt S.V. Loosduinen  

geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar! 

ZONDER KAART GEEN TOEGANG na 20:00 uur!! 

Kaarten € 5,00 verkrijgbaar bij de muntverkoop 

DE CARROTBELLIES 

 

In de herfst van 2010 hadden een aantal muzikale leden van S.V. Loosduinen het idee gevat 

om samen een band te gaan vormen. De naam werd gekozen en dat werd “De Carrotbellies”, 

oftewel de peenbuikers. Van wat gepingel op de zolderkamer, naar oefenen in het Musicon en 

optreden op bruiloften en familiedagen van S.V. Loosduinen. 

De band bestaat nog steeds uit leden van S.V. Loosduinen. Te weten: De pioniers Joost Nugte-

ren (lange tijd spelend lid geweest en tegenwoordig leider van VE1), Anton Habes (speler 1e), 

Vincent de Koning (speler 3e), Sander Boersma (speler 4e), Wibout Boersma (speler VE1) en 

het laatste toegetreden bandlid, al sinds 2013, Maykol de Bruyn (speler 3e). 

De mannen hebben vele uren vrije tijd opgeofferd om een zo leuk mogelijk optreden neer te 

zetten. Ondanks dat zij niet veel meters maken op de bühne kijken zij uit om wederom op de 

familiedag van S.V. Loosduinen te spelen. Laat u horen en hopelijk heeft u ook een hele leuke 

avond!! 

 

Ralph van der Kaa, Manager 
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DE ACTIVITEITENCOMMISSIE ORGANISEERT  
    DE JAARLIJKSE FAMILIEDAG 
              muzikale omlijsting 
 

 

Dit jaar begint DJ DANNY al rond 16:00 uur op het terras.  

 
De feestavond in de grote tent start om 20.00 uur met spetterende muziek van 

                       DJ ROB NIEMANS 
en optredens van onze eigen band  DE CARROTBELLIES 
 
De prijsuitreiking zal rond 22.45 uur plaatsvinden in de grote tent om daarna het 
winnende team en de hele tent in kampioenssferen te brengen. 

De Afterparty in de kantine is vanaf 01:00 uur met DJ PATRICK 

 
Na 20.00 uur heeft u alleen toegang tot ons complex met een entreekaart.  
Zonder entreekaart is er dan geen toegang op de brug!!! 
Voor buitenstaanders van de vereniging, die wel een binding met onze vereniging 
dienen te hebben, vragen wij een kleine bijdrage van € 5,= per toegangskaart.  
Deze zijn verkrijgbaar tot 18.00 uur bij de muntverkoop. 

De A.C. wenst iedereen een heel fijn, gezellig en sportief weekend. 
 

A.C. bedankt ! 
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SENIOREN, DAMES, ZAAL & A JUNIOREN 
Ook dit jaar wordt er in de middag het 7 tegen 7 toernooi afgewerkt.  

De teams zijn op a-selecte wijze samengesteld, waarbij zoveel mogelijk 

rekening is gehouden met wensen van sponsors en individuele verzoeken.  

Aan– of afmelden kan bij Koos Kornaat. Het is niet toegestaan zonder 

overleg met de toernooileiding in een ander team te spelen. 

Naast de voetbalwedstrijden wordt als extra wedstrijdelement  

VOETVOLLEY en natuurlijk het RODE DRAAD SPEL gehouden. 

De eerste wedstrijden starten om 12:30 uur dus iedereen moet om 12.00 

uur aanwezig zijn!! Dan is ook de openingswedstrijd tussen de 

mini F en de A selectie! 

Voor shirts wordt gezorgd, neem zelf kousen en een broekje mee 

want de elftaltassen zijn niet op het complex !! 

De indelingen worden op de familiedag zelf bekendgemaakt. 

    Met dank aan al onze sponsors !! 

Scheidsrechters  

George Gräper  

Hans Koningen  

Hans Rosenveldt  

Frans Clasener  

  

  

Toernooisecretariaat: Mary Bik, Charon Jansen en Koos Kornaat 

EHBO:  A.L. Medical Totaal Service (The Professionals) 

POULE-INDELING MIXTOERNOOI 
poule A poule B 

Teuling Onderhoud/GWD Reclame Van 't Veer Totaalonderhoud 

The Hague ALL STARS Richard Hartman Montagebedrijf 

Van Heugten Tours Metman / Rienstra / Hedge 

Li's Palace Ruwaard Coaching 

GIFA / Strandclub BIRDS Storm Schoonmaak / De Koi-Kas 
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aanvang wedstrijden poule A 

12:30 Teuling Onderhoud/GWD Reclame - The Hague ALL STARS 

12:30 Van Heugten Tours - Li's Palace 

13:20 GIFA / Beachclub BIRDS - Teuling Onderhoud/GWD Reclame 

13:20 Van Heugten Tours - The Hague ALL STARS 

14:10 Li's Palace - GIFA / Beachclub BIRDS 

14:10 Teuling Onderhoud/GWD Reclame - Van Heugten Tours 

15:00 The Hague ALL STARS - Li's Palace 

15:00 GIFA / Beachclub BIRDS - Van Heugten Tours 

15:50 Li's Palace - Teuling Onderhoud/GWD Reclame 

15:50 The Hague ALL STARS - GIFA / Beachclub BIRDS 

    

 wedstrijden poule B 

12:55 Van 't Veer Totaalonderhoud - Richard Hartman Montagebedrijf 

12:55 Metman / Rienstra / Hedge - Ruwaard Coaching 

13:45 Storm Schoonmaak / De Koi-Kas - Van 't Veer Totaalonderhoud 

13:45 Metman / Rienstra / Hedge - Richard Hartman Montagebedrijf 

14:35 Ruwaard Coaching - Storm Schoonmaak / De Koi-Kas 

14:35 Van 't Veer Totaalonderhoud - Metman / Rienstra / Hedge 

15:25 Richard Hartman Montagebedrijf - Ruwaard Coaching 

15:25 Storm Schoonmaak / De Koi-Kas - Metman / Rienstra / Hedge 

16:15 Ruwaard Coaching - Van 't Veer Totaalonderhoud 

16:15 Richard Hartman Montagebedrijf - Storm Schoonmaak / De Koi-Kas 

    

 FINALE ( penalties ) 

16:45 winnaar poule A - winnaar poule B 

    

22:45 Prijsuitreiking in de grote tent   

WEDSTRIJDPROGRAMMA  
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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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Microsoft Integratie Specialisten | info@rienstra.net | 06 536 12345
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ZONDER KAART GEEN TOEGANG na 20:00 uur!! 

Kaarten € 5,00 verkrijgbaar bij de muntverkoop 

 

Fust opruimen!! Het verzoek aan allen om te zorgen dat ons complex 
deze dag een schone indruk blijft houden. Fust dan ook graag terug  

brengen naar de bar en gooi rommel zelf even in de prullenbakken. 

SV LOOS
DUINEN

 IS 

        MEE
R DAN V

OETBAL
 

 

Arnold Spoelstraat 129 
2553 CM  Loosduinen 
 



 

 17 

    SENIOR ACTIEF 
De sportactiviteiten binnen de  

afdeling Senior Actief van  

S.V. Loosduinen zijn  

NORDIC WALKING en  

WANDELFIT.  

Met Senior Actief willen we  

bereiken dat mensen op een  

veilige manier (weer)  

aan sport (gaan) doen.  

Beide activiteiten vinden plaats op en 

rondom ons complex.  

HARDLOOPGROEP W.I.N. 

Elke donderdagavond gezellig samen in beweging, dat is waar Hardloopgroep 

W.I.N. voor staat. En na afloop de resultaten bespreken onder het genot van …. 

Van september t/m juni is het complex van S.V. Loosduinen de uitvalsbasis, 

in juli en augustus wordt gestart vanaf De Wielepet in Monster. 

Wil je ook meedoen? Info bij voorzitter Eric Schwiebert of http://loopgroepwin.nl/ 

 

Elke maandagavond om 19:30 uur 

is er klaverjassen voor 50+ in de 

kantine van S.V. Loosduinen. 

 

 

 

Ook elke tweede vrijdag van de 

maand zorgt klaverjassen voor een 

feestje bij S.V. Loosduinen. 

Info over kaarten bij Koos Kornaat 
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Ook dit jaar is de FAMILIEDAGLOTERIJ een belangrijke bron van inkomsten om deze 

dag voor iedereen mogelijk te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EN WIN BIJVOORBEELD 

- KINDERRFIETS VAN MEERHOUT TWEEWIELERS 

- HANDCIRKELZAAG VAN GAMMA 

- BBQ-SET VAN GAMMA 

- DINERCHEQUE  LI’S PALACE 

- CADEAUCHEQUE KOI-KAS WESTLAND / UW DIERENVRIEND MONSTER 

- CADEAUCHEQUE VISHANDEL MIKE KORF 

- EHBO KOFFER VAN A.L. MEDICAL TOTAAL SERVICE 

- CADEAUCHEQUE SPECIAALSLAGERIJ JEURSEN 

- 4 TOEGANGSKAARTEN BLIJDORP VAN DE VRIENDENLOTERIJ 

Meerhout 

Tweewielers 
Oranjewoudstraat 25 Loosduinen 
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WEDSTRIJDREGLEMENT 
• 

Er wordt gespeeld op een half veld met per team maximaal 7 spelers. 

• 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB, behalve: 

 
• er wordt zonder buitenspelregel gespeeld, en 

 
• als de bal over de zijlijn gaat, moet de bal rollend ingebracht worden. 

• 
Alle poulewedstrijden duren 20 minuten, zonder rust en wisseling van speelhelft. 

• Tijdens de wedstrijden mag onbeperkt gewisseld worden als het spel stil ligt.. 

• Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt. 

• Bij gelijke stand in de poule beslist het doelsaldo, 

• 
Is het doelsaldo ook gelijk, dan is het aantal gescoorde doelpunten bepalend.  
De beste aanval gaat dus door! 

• Is ook het aantal gescoorde doelpunten gelijk, dan beslist het resultaat van de  
onderlinge wedstrijd 

• 
Als de onderlinge wedstrijd in een gelijkspel eindigde, beslissen strafschoppen 
volgens de KNVB-regels. 

• Tegen de beslissingen van de scheidsrechters zijn géén protesten mogelijk. 

• Een speler die uit het veld wordt gezonden, is van verdere deelname aan  
het toernooi uitgesloten 

• Bij twijfel beslist altijd het toernooisecretariaat. 
 
 

 REGLEMENT FAIR PLAY CUP 

• De sportiefste ploeg zal de Fair Play Cup winnen. 

• Per poule-wedstrijd start elk team met 10 Fair Play punten. 

• De scheidsrechters bepalen per wedstrijd het aantal behaalde Fair Play punten. 

• Het toernooisecretariaat bepaalt de uiteindelijke winnaar van de Fair Play Cup. 
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Programmaboekje           Familiedag S.V. LOOSDUINEN 2019  

 

Koi-Kas Westland 

Molenweg 37a 

2681 RE Monster  

 

Telefoon: 06 - 59493929 

 

E-mail: info@koi-kas.nl  

www.koi-kas.nl 


