
 



 

20 jaar Bekerfinaledag 

 
 

Op zaterdag 4 juni as. is in District Noord voor de 20ste  keer de bekerfinaledag. In 1997 was 

de vv Heerenveen de eerste vereniging die deze bekerfinaledag organiseerde, en vanaf het 

begin bleek deze opzet een geweldig succes. 

 

Een aantal jaren later kwam daar ook nog de Jeugdvoetbaldag bij, waarvan FC Ter Apel de 

primeur had. Soms werd de organisatie van deze evenementen gedeeld door meerdere 

verenigingen op dezelfde accommodatie, maar meestal werd de klus geklaard door één 

vereniging. In de afgelopen 20 jaar mocht ik met bijna 40 verenigingen een aantal keren per 

seizoen het draaiboek van deze toernooien doornemen. Dit met heel veel plezier, want het 

enthousiasme straalde er bij elk van hen van af! Hiervoor heel erg bedankt allemaal!! 

 

Dit seizoen wordt helaas mijn laatste bekerfinaledag, want de organisatie laat ik daarna over 

aan mijn gewaardeerde en toegewijde collega Lynata Dijkstra. Ik hoop dat ook zij kan gaan 

genieten van de gastvrijheid en het enthousiasme waarmee de verenigingen met dit unieke 

voetbalevenement omgaan!  

 

Voorlopig nu eerst - en dit voor de 2e keer - de bekerfinaledag met zowel de finalisten van de 

jeugd als de senioren op één en dezelfde dag op dezelfde accommodatie: de SC Joure is 

vandaag onze de gastvereniging. Na maandenlange voorbereiding zullen er deze dag maar 

liefst bijna 200 vrijwilligers van deze vereniging in touw zijn. Heel veel hulde en respect 

daarvoor! 

 

Al maanden leeft deze bijzondere dag bij de deelnemende verenigingen en zijn we 

overspoeld met telefoontjes over hoe het programma eruit kwam te zien. Deelnemers uit het 

verleden verhalen nog steeds over een van de hoogtepunten in hun voetbalcarrière, want de 

sfeer toen was - en is nu nog steeds - fantastisch met een breed scala aan spannende en 

sportieve wedstrijden. Vele bussen met clubsupporters en soms hele families getuigen van 

het enthousiasme, waarmee de deelnemende teams en voetballers op deze voetbaldag 

zullen worden aangemoedigd! 

 

Bijzondere bijkomstigheid is dat door deelname aan het bekertoernooi onze jeugdvoetballers 

ook nog eens een steentje bijdragen aan de Landelijke Zwaluwen Jeugdactie. Een prachtig 

doel, waarvan jarenlang de slogan. 

"Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes" een eigentijds motto is. 

 

Ik wens vandaag alle deelnemers veel succes en een prachtige voetbaldag; maak er een 

mooi feest van!! 

 

 

Aly Postma 

Medewerker competitie district Noord 

 

 

 

 



 

 

ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
Organisatie: 
De organisatie is in handen van de KNVB District Noord in samenwerking met de 
voetbalvereniging SC Joure. Telefoonnummer bij calamiteiten 0513-412145. 
 
Melden: 
Wij verzoeken de leiders van de elftallen/teams zich bij aankomst te melden bij het meldpunt in 
het wedstrijdsecretariaat (boven in de bestuurskamer van SC Joure - zie op de plattegrond). 
Hier kunnen ook de teamopgaven worden ingeleverd of het DWF worden ingevuld. 
 
Scheidsrechters: 
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesteld door KNVB district Noord in 
samenwerking met de vereniging. Bij wedstrijden van de elftallen worden ook assistent 
scheidsrechters aangesteld. De scheidsrechters melden zich vooraf boven in de 
commissiekamer van SC Joure. 
 
Clubtenue: 
De deelnemende elftallen/teams aan de bekerwedstrijden spelen in clubtenue. Een overzicht 
van de clubkleuren wordt nog toegestuurd. Bij gelijke of nagenoeg gelijke tenues moet het 
eerstgenoemde elftal/team in een afwijkend tenue spelen. De kleding van de doelverdediger is 
afwijkend van de spelers. De aanvoerder is herkenbaar aan de voorgeschreven 
aanvoerdersband. 
 
Verzorging: 
Voor de deelnemende teams/elftallen en scheidsrechters is in de pauze frisdrank of thee 
beschikbaar. 
 
Medische verzorging: 
Tijdens deze dag is medische verzorging aanwezig. 
 
Kleedkamerindeling teams: 
De kleedkamerindeling wordt ter plaatse bekend gemaakt; na de wedstrijd(en) is er gelegenheid 
tot douchen. Door de volle bezetting van de kleedkamers deze dag is het noodzakelijk dat de 
teams na afloop zo snel mogelijk douchen en voor de wedstrijd(en) niet onnodig lang in de 
kleedkamer verblijven.  
 
Kantine: 
In de kantines is tegen betaling drinken en eten verkrijgbaar. Er worden tijdens de gehele 
jeugdvoetbaldag geen alcoholische dranken geschonken.  
 
Prijsuitreiking: 
De prijsuitreikingen van de diverse wedstrijden vinden direct na afloop van de wedstrijden plaats 
op een centrale plaats. 
 
Geen drank en geen vuurwerk 
Tijdens de bekerfinaledag wordt er geen alcohol geschonken en mag er geen alcohol worden 
meegenomen naar het sportpark. Ook mag er geen vuurwerk worden afgestoken. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Beste finalisten, supporters en andere gasten. 

 
 

 

Als voorzitter van deze geweldige Sportclub mag ik u welkom heten op sportpark “Hege 

Simmerdyk” in Joure. Wij mogen dit jaar uw gastheer zijn tijdens de Bekerfinales van District 

Noord van de KNVB. Ik hoop dat alle teams, begeleiders en alle andere betrokkenen op deze 

finalewedstrijden een geweldige dag beleven. 

 

Tijdens een finale is het verschil in beleving groot. Het ene team zal afdruipen na verlies, terwijl 

bij het andere team een feest losbarst dat nog wel enige tijd zal voortduren. Sportiviteit is juist 

tijdens dit soort toernooien belangrijk. Dit maakt de klap voor de verliezers wat zachter en de 

zoete smaak van overwinning wat zoeter. Bedenk wel: alle finalisten zijn uiteindelijk winnaar….. 

 

Op deze finaledag zijn er tussen de 150 en 160 vrijwilligers actief, die er voor zorgen dat de dag 

soepeltjes verloopt. Zo fluit een gedeelte van ons eigen scheidsrechterskorps de finales bij de 

teams die met zeventallen spelen. Maar er zijn ook ballenjongens/runners, schoonmakers, 

verkeersregelaars en materiaalmannen druk bezig om dit een geslaagde dag te maken. Ik kom 

er niet aan toe om alle functies van vrijwilligers te benoemen, maar via deze weg wil ik iedereen 

stuks voor stuk bedanken voor de inzet die zij leveren! Een vereniging ‘drijft’ op vrijwilligers, niet 

allen  tijdens dit soort dagen maar het hele seizoen door. Zij verdienen dan ook alle lof! 

 

Ook de sponsors van dit gebeuren kunnen op mijn erkenning rekenen. Naast de vrijwilligers zijn 

ook zij een belangrijke kracht achter dergelijk grote evenementen. Deze twee groepen zorgen 

er voor dat de randvoorwaarden voor deze dag in orde zijn. Nu is het aan de spelers, 

begeleiders en alle andere bezoekers om er een mooie en sportieve dag van te maken. Hopelijk 

met een lekkere zonnige dag. 

 

Joop Heida 

 

Voorzitter Sportclub Joure 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scjoure.nl/


 

 



     BEKERFINALE VOOR F-PUPILLEN Groep 1 
 
Deelnemende verenigingen: NEC Delfzijl F1 
 Achilles 1894 F1  
 HZVV F1 
 Heerenveen F1 
 
 

Veld E  
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd Uitslag 
13:15 NEC Delfzijl F1 - HZVV F1 - 
13:40 Achilles 1894 F1 - Heerenveen F1 - 
14:05 Pauze 
14:15 HZVV F1 - Achilles 1894 F1 - 
14:40 Heerenveen F1 - NEC Delfzijl F1 - 
15:05 Pauze 
15:15 Heerenveen F1 - HZVV F1 - 
15:40 Achilles 1894 F1 - NEC Delfzijl F1 - 
 
 

Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten 
voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals 
opgenomen in het spelregelboekje. 

 

BEKERFINALE VOOR F-PUPILLEN Groep 2 
 
Deelnemende verenigingen: Ens F1 
 Workum F1 
 EHS’85 F1 
 sv Haulerwijk F1 
 
 

Veld F  

 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd Uitslag 
10:30 Ens F1 - EHS’85 F1 - 
10:55 Workum F1 - sv Haulerwijk F1 - 
11:20 Pauze 
11:30 EHS’85 F1 - Workum F1 - 
11:55 sv Haulerwijk F1 - Ens F1 - 
12:20 Pauze 
12:30 sv Haulerwijk F1 - EHS’85 F1 - 
12:55 Workum F1 - Ens F1 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten voor 
heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door het 
nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in 
het spelregelboekje. 



BEKERFINALE VOOR F-PUPILLEN Groep 3 
 
Deelnemende verenigingen: FVV F1 
 SJO WVC F1 
 De Lauwers F2G 
 Winnaar Irnsum F3/Olyphia F2 
 
 

Veld E 
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd  Uitslag 
10:15 FVV F1 - De Lauwers F2G - 
10:40 SJO WVC F1 - Irnsum F3/Olyphia F2 - 
11:05 Pauze 
11:15 De Lauwers F2G - SJO WVC F1  - 
11:40 Irnsum F3/Olyphia F2 - FVV F1 - 
12:05 Pauze 
12:15 Irnsum F3/Olyphia F2 - De Lauwers F2G - 
12:40 SJO WVC F1 - FVV F1 - 

 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten 
voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals 
opgenomen in het spelregelboekje. 

BEKERFINALE VOOR E-PUPILLEN Groep 1 
 
Deelnemende verenigingen: ACV E1 
 Drachtster Boys E1 
 ONS Boso Sneek E1 
 Zuidhorn E1 
 
 

Veld E 
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd  Uitslag 
13:15 ACV E1 - ONS Boso Sneek E1 - 
13:40 Drachtster Boys E1 - Zuidhorn E1 - 
14:05 Pauze 
14:15 ONS Boso Sneek E1 - Drachtster Boys E1 - 
14:40 Zuidhorn E1 - ACV E1 - 
15:05 Pauze 
15:15 Zuidhorn E1 - ONS Boso Sneek E1 - 
15:40 Drachtster Boys E1 - ACV E1 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten voor 
heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door het 
nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in 
het spelregelboekje. 



BEKERFINALE VOOR E-PUPILLEN Groep 2 
 
Deelnemende verenigingen:  RWF E1 
 SJO ZVC’14 E1 
 Creil E1 
 De Heracliden E1 
 
 

Veld F  

 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd      Uitslag 
10:30 RWF E1 - Creil E1 - 
10:55 SJO ZVC’14 E1 - De Heracliden E1 - 
11:20 Pauze 
11:30 Creil E1 - SJO ZVC’14 E1 - 
11:55 De Heracliden E1 - RWF E1 - 
12:20 Pauze 
12:30 De Heracliden E1 - Creil E1 - 
12:55 SJO ZVC’14 E1 - RWF E1 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten 
voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals 
opgenomen in het spelregelboekje. 

BEKERFINALE VOOR E-PUPILLEN Groep 3 
 
Deelnemende verenigingen: SJO Warga/WWS E4 
 SJO Reiderland E3G 
 Drogeham E1 
 Zuidlaarderveen E1 
 
 

Veld E 
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd  Uitslag 
10:15 SJO Warga/WWS E4 - Drogeham E1  - 
10:40 SJO Reiderland E3G - Zuidlaarderveen E1 - 
11:05 Pauze 
11:15 Drogeham E1 - SJO Reiderland E3G   - 
11:40 Zuidlaarderveen E1 - SJO Warga/WWS E4 - 
12:05 Pauze 
12:15 Zuidlaarderveen E1 - Drogeham E1 - 
12:40 SJO Reiderland E3G - SJO Warga/WWS E4 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten voor 
heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door het 
nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in 
het spelregelboekje. 



 BEKERFINALE VOOR MEISJES E-PUPILLEN 
 
Deelnemende verenigingen:  Gorecht ME1 
 ‘d Olde Veste 54 ME1 
 Tollebeek ME1 
 Willemsoord ME1 
 
 

Veld G  
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd  Uitslag 
10:00 Gorecht ME1 - Tollebeek ME1 - 
10:25 ‘d Olde Veste 54 ME1 - Willemsoord ME1 - 
10:50 Pauze 
11:00 Tollebeek ME1 - ‘d Olde Veste 54 ME1 - 
11:25 Willemsoord ME1 - Gorecht ME1 - 
11:50 Pauze 
12:00 Willemsoord ME1 - Tollebeek ME1 - 
12:25 ‘d Olde Veste 54 ME1 - Gorecht ME1 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ..... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ..... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten 
voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals 
opgenomen in het spelregelboekje. 

BEKERFINALE VOOR D-PUPILLEN 7-tallen 
 
Deelnemende verenigingen: Borgercompagnie D1 
 Sleat D1G 
 Woltersum D1G 
 Smilde’94 D3 
 
 

Veld F   
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd Uitslag 
13:30 Borgercompagnie D1 - Woltersum D1G - 
13:55 Sleat D1G  - Smilde’94 D3  - 

14:20 Pauze 
14:30 Woltersum D1G - Sleat D1G - 
14:55 Smilde’94 D3 - Borgercompagnie D1 - 
15:20 Pauze 
15:30 Smilde’94 D3 - Woltersum D1G - 
15:55 Sleat D1G - Borgercompagnie D1 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ...... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ...... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 

 

 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten voor 
heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door het 
nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in 
het spelregelboekje. 



BEKERFINALE VOOR D-PUPILLEN Groep 1 
 
 

Veld A 
 
 
11:30 uur SC Joure D1  – Urk D1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 30 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 30 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 

 

 

 

BEKERFINALE VOOR D-PUPILLEN Groep 2 
 
 

Veld  B 
 
 

10:00 uur Oerterp D1 – Winn. Achilles 1894/Drogeham - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 30 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 30 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 

 

BEKERFINALE VOOR D-PUPILLEN Groep 3 
 

 
Veld C  

 
 
10:15 uur  VCR D1 – Elim D1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 30 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 30 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 

 

 

 

BEKERFINALE VOOR MEISJES D-PUPILLEN  11-tallen 
 
 

Veld A 
 
 

10:00 uur SWZ Boso Sneek MD1 – Blauw Wit’34 MD1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 30 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 30 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 



BEKERFINALE VOOR MEISJES D-PUPILLEN 7-tallen 
 
Deelnemende verenigingen:  FC Wolvega MD1 
 Oldeholtpade MD1 
 Valthermond MD1 
 FC Ter Apel’96 MD1 
 
 

Veld G  
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd  Uitslag 
10:00  FC Wolvega MD1 - Valthermond MD1 - 
10:25 Oldeholtpade MD1 - FC Ter Apel’96 MD1 - 
10.50 Pauze 
11.00 Valthermond MD1 - Oldeholtpade MD1 - 
11.25 FC Ter Apel’96 MD1 - FC Wolvega MD1 - 
11:50 Pauze 
12:00 FC Ter Apel’96 MD1 - Valthermond MD1 - 
12:25 Oldeholtpade MD1 - FC Wolvega MD1 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ..... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ..... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten 
voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door 
het nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals 
opgenomen in het spelregelboekje. 

BEKERFINALE VOOR MEISJES C-JUNIOREN 7-tallen 
 
Deelnemende verenigingen:  de Sweach MC2 
 Ternaard MC1 
 SJO WTTC/Udiros MC1 
 SJO ZVC’14 MC2 
 
 

Veld F  
 
 
Wedstrijdprogramma 
Tijd Wedstrijd  Uitslag 
13:30 de Sweach MC2 - SJO WTTC/Udiros MC1 - 
13:55 Ternaard MC1  - SJO ZVC’14 MC2  - 
14:20 Pauze 
14:30 SJO WTTC/Udiros MC1 - Ternaard MC1 - 
14:55 SJO ZVC’14 MC2 - de Sweach MC2 - 
15:20 Pauze 
15:30 SJO ZVC’14 MC2 - SJO WTTC/Udiros MC1 - 
15:55 Ternaard MC1 - de Sweach MC2 - 
 
 
Eindstand Gesp. Pnt. V. - T. 
 
1........................................ 3 ..... ... - ... 
 
2....................................... 3 ...... ... - ... 
 
3....................................... 3 ..... ... - ... 
 
4....................................... 3 ...... ... - ... 
 
 
Bekerreglement 
1. Er wordt een halve competitie gespeeld. 
2. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 12,5 minuten. 
3. Bij gelijk eindigen in punten beslist in de eindstand het doelsaldo. 

Is dat ook gelijk, dan wordt diegene winnaar, die de meeste doelpunten voor 
heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan wordt de beslissing verkregen door het 
nemen van strafschoppen, overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in 
het spelregelboekje. 



BEKERFINALE VOOR C-JUNIOREN Groep 1 
 
 
Veld A  
 
 
13:00 uur     Buitenpost C1 – ‘d Olde Veste’54 C1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 35 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 35 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 
     in het spelregelboekje. 

 
 
 

BEKERFINALE VOOR C-JUNIOREN Groep 2 
 
 
Veld C  
 
 

11:45 uur Annen C2 – RWF C2 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 35 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 35 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 
 

BEKERFINALE VOOR MEISJES  C-JUNIOREN 11-TALLEN 
 
 
Veld B   
 
 
11:30 uur Gomos MC1   – Balk MC1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 35 minuten. 
2. Is de stand na 2 x 35 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
    strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen  
    in het spelregelboekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEKERFINALE VOOR B-JUNIOREN Groep 1 
 
 
Veld A 
 
 
14:45 uur Be Quick 1887 B1 – GAVC B1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 40 minuten. 
2. Is de stand na 2 x 40 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
    strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen  
    in het spelregelboekje. 

 

 

 

BEKERFINALE VOOR B-JUNIOREN Groep 2 
 
 
Veld C 

 
 
13:30 uur Marrum B1d – HZVV B2  - 
 
 
 
Bekerreglement 
1. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 40 minuten. 
2. Is de stand na 2 x 40 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
    strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen  
    in het spelregelboekje. 
 
 

BEKERFINALE VOOR MEISJES B-JUNIOREN  
 
 
Veld B  
 
 
13:15 uur Buitenpost MB1  – Gorecht MB1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1. De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 40 minuten. 
2. Is de stand na 2 x 40 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
    strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen  
    in het spelregelboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEKERFINALE VOOR A-JUNIOREN Groep 1 
 
 
Veld A  

 
 
16:45 uur Noordster A1  – Be Quick 1887 A1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 

 
 
 

BEKERFINALE VOOR A-JUNIOREN Groep 2 
 
 
Veld G  

 
 
14:45 uur HS’88 A1 – Helpman A2 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 
 

BEKERFINALE VOOR MA-JUNIOREN 
 

 
Veld C  

 
 
15:30 uur HFC’15 MA1 – Hardegarijp MA1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEKERFINALE VOOR VROUWEN GROEP 3 
 
 
Veld F  

 
 
16:30 uur SIOS VR1 – Nieuw Roden VR1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 
 
 
 
 
 
 

BEKERFINALE VOOR VROUWEN GROEP 2 
 
 
Veld E  

 
 
16:15 uur SC Stiens VR1 –St.Annaparochie VR1 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 

 
 

BEKERFINALE VOOR MANNEN RESERVE GROEP 2 
 
 
Veld G  

 
 
16:45 uur ONB 3  – FC Meppel 6 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 
 
 
 
 
 
 

BEKERFINALE VOOR MANNEN RESERVE GROEP 1 
 
 
Veld B  

 
 
15:15 uur Harkemase Boys 2 –  ACV 2 - 
 
 
 
Bekerreglement 
1.  De wedstrijdduur is bepaald op 2 x 45 minuten. 
2.  Is de stand na 2 x 45 minuten gelijk dan worden onmiddellijk  
     strafschoppen genomen overeenkomstig de regeling zoals opgenomen 

     in het spelregelboekje. 
 

 



 

HUISREGELS SC JOURE SPORTPARK DE HEGE SIMMERDYK TE JOURE 
 

 
Beste bezoekers, 

 

Van harte welkom op sportpark “De Hege Simmerdyk” van Sportclub Joure. 

Graag verzoeken wij u om onderstaande huisregels in acht te nemen. 

 

 

1. Van bezoekers wordt verwacht dat ze zich als gast gedragen en dat zij de sportiviteit in acht 

nemen op en rond de speelvelden. 

2. Fietsen in de rekken bij de fietsenstallingen plaatsen. 

3. Van de parkeerplaatsen op het sportpark zelf kan alleen gebruik worden gemaakt met een 

door de KNVB verstrekte parkeerkaart. Volg hiervoor de aanwijzingen van de 

verkeersregelaars. 

4. Het overige verkeer zal door borden en verkeersregelaars naar het parkeerterrein worden 

geloodst, waar vandaan het 5 minuten lopen is naar sportpark “de Hege Simmerdyk” van 

SC. Joure. 

5. Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken doen. 

6. Het publiek dient buiten de omheiningen van de speelvelden te blijven. 

7. Roken in kleedkamers en kantine is verboden. 

8. Het is niet toegestaan met voetbalschoenen en voetbaltassen in de kantine te komen. 

9. Tijdens de KNVB Bekerfinaledag wordt er geen alcohol geschonken, mag er geen alcohol 

worden meegenomen naar het sportpark en mogen er geen koelboxen e.d. worden 

meegenomen in de kantine en kleedkamers. 

10. Meegenomen muziekapparatuur in kleedkamers en op de velden is niet toegestaan. 

11. Het achterlaten van waardevolle spullen in de kleedkamers wordt nadrukkelijk afgeraden en 

is voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk in geval van vernieling, vermissing of 

diefstal. 

12. De kleedkamers worden gedurende de wedstrijden niet afgesloten. 

13. De kleedkamers graag na gebruik veegschoon achterlaten. We doen een beroep op een 

ieder om gedurende de dag de kleedkamers zoveel mogelijk schoon te houden. 

14. Van een ieder wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de begeleiding. 

15. Eventuele aanwijzingen van de diverse toernooimedewerkers dienen te worden opgevolgd. 

16. In onvoorziene gevallen zal de organisatie haar verantwoordelijkheid nemen en zo nodig 

dwingende maatregelen nemen.   

http://www.scjoure.nl/

