Programmaboek
MOC’17 vrouwen- en meidentoernooi

Zaterdag 23 juni 2018

Welkomstwoord
Namens MOC’17 en de organisatie heten wij alle speelsters,
leiders, trainers, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters van
harte welkom op Sportpark Rozenoord voor de 5e editie van het
MOC’17 meidentoernooi.
Deze editie is er voor het eerst geen vrouwentoernooi. Wel is het
gelukt om bij de meidencategorieën een mooi deelnemersveld
samen te stellen. Oude bekenden keren terug, maar er doet ook
een groot aantal nieuwe verenigingen mee. In totaal 38 teams!
Tijdens deze 5e editie strijden teams in de volgende categorieën
om de titel: Meiden O17/U17, Meiden O15/U15, Meiden O13/U13
en Meiden O11/U11. Ieder team wint een beker en per speler een
vaantje ter aandenken. De winnaars per categorie winnen
natuurlijk de grootste beker.
Wij wensen alle speelsters, begeleiders en supporters veel
plezier en gaan er samen met jullie op deze dag een mooi
toernooi van maken!
Met sportieve groet,
Organisatie MOC’17 meidentoernooi
Martin van Eck
Astrid Jansen
William Jansen
Patrick van der Velden

Routebeschrijving
Sportpark Rozenoord
Olympialaan 53
4624VA BERGEN OP ZOOM
0164-240613
Vanuit de richting Rotterdam/Breda/Roosendaal:
• Rijd de A17/E312 richting Roosendaal en Bergen op Zoom
• Rijd de A58/E312 richting Vlissingen en Antwerpen
• Neem op de A58/E312 de afslag 29 Bergen op Zoom Zuid
• Bovenaan de oprit gaat u rechtsaf richting Bergen op Zoom
Vanuit de richting Rotterdam/Dinteloord/Steenbergen/Halsteren:
• Rijd de (A29 en) A4 op richting Antwerpen, deze gaat over in de A58
• Neem op de A58/E312 de afslag 29 Bergen op Zoom Zuid
• Bovenaan de oprit gaat u rechtsaf richting Bergen op Zoom
Vanuit de richting Goes/Vlissingen:
• Rijd de A58/E312 richting Bergen op Zoom
• Neem op de A58/E312 de afslag 29 Bergen op Zoom Zuid
• Bovenaan de oprit gaat u rechtsaf richting Bergen op Zoom
Vanuit de richting Antwerpen:
• Rijd de A12/A4/A58/E312 richting Bergen op Zoom
• Neem op de A58/E312 de afslag 29 Bergen op Zoom Zuid
• Bovenaan de oprit gaat u rechtsaf richting Bergen op Zoom
Voor P1 gaat u op de rotonde linksaf ( = 3/4 rond). Dit is de Olympialaan.
U vindt s.v.M.O.C.’17 aan de rechterzijde.
Voor P3 gaat u op de rotonde rechtdoor en vervolgens de eerste weg
links. U rijdt ‘tegen P3 aan’. Hier kunt u het sportpark op.

Parkeren

P3
P2

P1

De hoofdingang van het sportpark is bij de tekst 'U bevindt zich hier'. Er
zijn diverse parkeergelegenheden rondom het sportpark. U kunt gebruik
maken van P1 t/m P3. Vanwege de ruimte adviseren wij u om op P3 te
parkeren.
P1: P1 is gesitueerd langs de velden 6, 7 en 8, iets voorbij de
hoofdingang.
P2: P2 (Beukenlaan) is in de buurt van de velden 1 en 1a. Via
parkeerplaats P2 kunt u sportpark Rozenoord op. MOC’17 zit dan
links achteraan.
P3: P3 (Oberonstraat is gesitueerd achter veld 4. Hier kunt u sportpark
Rozenoord op en ziet u het clubgebouw recht voor u.

Over MOC’17
MOC’17 is de grootste voetbalclub van Bergen op Zoom en
profileert zichzelf als een ‘Familieclub met ambities!’. De
doelstelling van s.v. MOC’17 is: “In een gezellige ambiance met
eigen jeugd sportief zo hoog mogelijk presteren.”
De vereniging is ontstaan uit een fusie van de Rooms Katholieke
voetbal- en atletiekvereniging “Moed en Volharding
overwint” (M.E.V.O) opgericht op 17 maart 1917 en de Rooms
Katholieke voetbal- en atletiekvereniging “Olympia”, beiden
destijds gevestigd te Bergen op Zoom. MOC’17 staat voor "Mevo
Olympia Combinatie”.
Vanaf 1966 richt s.v. MOC’17 zich geheel op de voetbalsport en
is het uitgegroeid tot een vereniging van meer dan 1200 leden
met ruim 70 teams. Binnen de vereniging hebben uiteraard ook
de G-voetballers, de dames en de meisjes en de smurfen (de
hele kleintjes) een plek verworven.
Aan dit toernooi doen meerdere teams van MOC’17 mee:
MOC’17 MO17-1:
hoofdklasse
MOC’17 MO15-1:
1e klasse
MOC’17 MO15-2:
2e klasse
MOC’17 MO13-1:
1e klasse
MOC’17 MO13-2:
2e klasse
MOC’17 MO11-1:
1e klasse

Hoofdsponsor MOC’17

Toernooi in het kort
Aan het MOC’17 meidentoernooi doen dit jaar 38 meidenteams
mee.
Elke leeftijdscategorie heeft haar eigen poule. In deze poule
wordt gestreden om de toernooiwinst en wordt één keer tegen
elke tegenstander in de poule gespeeld.
De wedstrijden zullen gespeeld worden op zowel natuur- als
kunstgras.
Tijdens het toernooi is een fotograaf aanwezig om teamfoto’s en
actiefoto’s van je team te nemen. Na het toernooi worden deze
foto’s online beschikbaar gesteld via www.moc17.nl.
De toernooileiding zal geheel volgens het geprogrammeerde
tijdschema te werken. Wij vragen de deelnemende verenigingen
dan ook alle medewerking om de aanvangstijden goed in de
gaten te houden en minimaal een half uur voor aanvang van de
eerste activiteit aanwezig te zijn, zodat de wedstrijden op tijd
kunnen beginnen!
De teams kunnen zich bij aankomst melden in de bestuurskamer
bij de toernooiorganisatie.

Deelnemende verenigingen en teams
City Pirates– Antwerpen (B)
Opgericht:
1921
Clubkleuren:
geel shirt, blauwe broek
Deelnemend team:
U16
rksv Cluzona – Wouw
Opgericht:
1937
Clubkleuren:
wit shirt met blauwe V/blauwe broek
Deelnemend team:
MO13-1
De Jonge Spartaan – Middelharnis
Opgericht:
2001
Clubkleuren:
zwart blauw gestreept shirt, zwarte broek
Deelnemend team:
MO17-1
rkvv DIA – Teteringen
Opgericht:
1945
Clubkleuren:
geel shirt, zwarte broek
Deelnemende teams: MO15-2, MO11-2
rksv Halsteren – Halsteren
Opgericht:
1926
Clubkleuren;
geel shirt, zwarte broek
Deelnemend team:
MO15-1
rkvv Jeka – Bavel
Opgericht:
Clubkleuren:
Deelnemend team:

1937
rood wit blauw gestreept shirt, witte broek
MO13-1

vv Madese Boys - Made
Opgericht:
1930
Clubkleuren:
rood shirt, witte broek
Deelnemende teams: MO17-1, MO15-1, MO13-1, MO11-1

Deelnemende verenigingen en teams
Marjola Girls – Lepelstraat
Opgericht:
1972
Clubkleuren:
rood shirt, rode broek
Deelnemend team:
MO15-1
vv Melissant – Melissant
Opgericht:
1945
Clubkleuren:
oranje shirt, zwarte broek
Deelnemend team:
MO11-1
sv MOC’17 – Bergen op Zoom
Opgericht:
1917
Clubkleuren:
wit shirt met blauwe baan, witte broek
Deelnemende teams: MO17-1, MO15-1, MO15-2, MO13-1,
MO13-2, MO11-1
rvv Neptunes-Schiebroek – Rotterdam
Opgericht:
1900
Clubkleuren:
blauw wit gestreept shirt, zwarte broek
Deelnemend team:
MO17-1
vv Nieuwland – Nieuw- en Sint Joosland
Opgericht:
1946
Clubkleuren:
wit shirt, blauwe broek
Deelnemend team:
MO17-1
K. Noorse SV – Kapellen (B)
Opgericht:
1914
Clubkleuren:
geel shirt/groene broek
Deelnemende teams: U15, U13
SC Olve – Edegem (B)
Opgericht:
1969
Clubkleuren:
groen shirt, groene broek
Deelnemende teams: U16, U11

Deelnemende verenigingen en teams
sv Oranje Wit – Dordrecht
Opgericht:
1925
Clubkleuren:
Oranje shirt, witte broek
Deelnemend team:
MO13-1
Red Girls Elzestraat - Sint-Katelijne-Waver (B)
Opgericht:
1946
Clubkleuren:
rood shirt, witte broek
Deelnemend team:
U16
sv SAB – Breda
Opgericht:
Clubkleuren:
Deelnemend team:

1934
wit shirt, zwarte broek
MO17-1

rksv Sarto – Tilburg
Opgericht:
1928
Clubkleuren:
geel shirt, blauwe broek
Deelnemend team:
MO13-1
vv Sliedrecht – Sliedrecht
Opgericht:
1912
Clubkleuren:
wit shirt, blauwe broek
Deelnemend team:
MO17-1
VDL Maassluis – Maassluis
Opgericht:
1918
Clubkleuren:
blauw shirt, witte broek
Deelnemend team:
MO11-1
sv VOAB – Goirle
Opgericht:
Clubkleuren:
Deelnemend team:

1929
blauw oranje shirt, blauwe broek
MO13-1

Deelnemende verenigingen en teams
VOC - Rotterdam
Opgericht:
1895
Clubkleuren:
zwart-rood gestreept shirt, rode broek
Deelnemende teams: MO15-2, MO11-1
VVC’68 - Halsteren
Opgericht:
Clubkleuren:
Deelnemend team:

1968
rood shirt, rode broek
MO15-1

sc Welberg – Welberg
Opgericht:
1945
Clubkleuren:
oranje shirt, witte broek
Deelnemend team:
MO15-1
vv Wieldrecht – Dordrecht
Opgericht:
1947
Clubkleuren:
wit shirt, zwarte broek
Deelnemende teams: MO13-2, MO11-1

Kledingsponsor MOC’17

Toernooireglement
1. De deelnemende teams zijn ingedeeld in poules, elk per
leeftijdscategorie. In deze poules spelen zij onderlinge wedstrijden om
de winnaars te bepalen.
2. De wedstrijdduur is 20 minuten voor alle categorieën. De wedstrijden
hebben GEEN tussentijdse pauze. Er zal ook NIET van speelhelft
worden gewisseld. Ook zal er GEEN blessuretijd worden bijgeteld.
Begin- en eindtijden van de wedstrijden worden centraal aangegeven.
De wedstrijden worden gespeeld op half veld en zijn 7 tegen 7.
3. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters die door de
organiserende vereniging zijn aangesteld. Bij dit 7 tegen 7 toernooi
worden de normale spelregels van de KNVB gehanteerd. Zo moet de
bal bij een uitbal bijvoorbeeld worden ingegooid vanuit de nek en mag
de keeper de bal na een terugspeelbal niet met de handen oppakken
(Dit mag WEL in de MO11 categorie). Een aantal uitzonderingen zijn:
- Buitenspel is niet van toepassing.
- De aftrap wordt genomen door het in het speelschema
eerstgenoemde team. Door de tegenstanders moet daarbij een
afstand van minimaal 7 meter in acht worden genomen.
- Strafschop: Bij een strafschop bedraagt de afstand tussen doellijn
en penaltystip 7 meter voor de MO11 categorie en voor de overige
categorieën 8 meter.
- Achterbal: Bij een achterbal mag de keepster de bal weer in het
spel brengen door middel van een onderhandse worp; Ook mag de
bal worden weggelegd om daarna vanaf de grond weggeschoten te
kunnen worden; ( Let op, de bal is in het spel zodra deze is getrapt
en beweegt )
- In de MO11 categorie mag de keepster na een achterbal de bal
weer in het spel brengen door uit de handen uit te schieten.
- Een hoekschop wordt in de MO11 categorie genomen vanaf een
punt gelegen op de helft van de afstand tussen de doelpaal en het
hoekschoppunt; bij de MO13 categorie vanaf een punt gelegen op
driekwart van die afstand; bij de overige categorieën vanaf het
hoekschoppunt.

Toernooireglement
4. Het toernooi staat open voor spelers die toebehoren aan de
deelnemende leeftijdscategorieën, volgens KNVB reglementen. (Elk
team mag maximaal 3 dispensatie spelers hebben.)
5. Iedere ploeg dient minimaal 45 minuten voor aanvang van de eerste
toernooiwedstrijd bij de toernooi organisatie te melden.
6. Elk elftal is verplicht de wedstrijd op tijd te laten beginnen. De teams
moeten vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het juiste veld
te staan, dit wordt gecontroleerd door de scheidsrechter. Is een elftal
vijf minuten na het aangegeven tijdstip niet aanwezig, dan wordt de
tegenpartij als winnaar beschouwd met een uitslag van 3-0.
7. Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te
onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma het eerste
vermeld staat, in shirt met een afwijkende kleur verschijnen. Bij
twijfelgevallen beslist de scheidsrechter.
8. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten, voor elk gelijkspel 1 punt
en voor een verloren wedstrijd 0 punten. Het aantal winstpunten
bepaalt de eindstand in de poules. Bij een gelijk aantal winstpunten
beslist het doelsaldo. Als dat ook gelijk is dan beslist het hoogste
aantal vóór gescoorde goals. Is ook dit gelijk dan beslist het resultaat
van de onderlinge wedstrijd. Is ook dit nog gelijk dan worden er
strafschoppen genomen om tot een beslissing te komen. De rangorde
wordt dan bepaald door het nemen van 3 strafschoppen. Per team
om en om genomen door 3 verschillende spelers. Als dan nog geen
beslissing gevallen is, dan worden om en om strafschoppen genomen
door spelers van de teams die niet hebben deelgenomen aan de
eerste serie van 3 strafschoppen, totdat een beslissing is gevallen.
Pas als iedere speler van een team een strafschop heft genomen, is
het toegestaan aan een speler om een tweede strafschop te nemen.
Onder het doelsaldo wordt verstaan: het aantal doelpunten voor,
minus het aantal doelpunten tegen. Indien een doelsaldo mede
ontstaan is door wangedrag van de tegenpartij, dan beslist de
organisatie, in overleg met de scheidsrechters, over de geldigheid
van de uitslag. De beslissing van de organisatie is dan bindend.

Toernooireglement
9. Er kan doorlopend gewisseld worden.
10. Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (2 x geel, dan wel rood) is
automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi
geschorst. Een speler die in de loop van het toernooi twee gele
kaarten krijgt, is de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Kaarten
worden slechts BIJ HOGE UITZONDERING getoond. Dit ter
beoordeling van de scheidsrechter. Het hanteren van een vrije schop
verdient de voorkeur.
11. Bij staking van een wedstrijd door de scheidsrechter wegens
wangedrag van een der partijen, krijgt de partij door wiens schuld de
wedstrijd is gestaakt, twee winstpunten in mindering. De stand op het
ogenblik van de staking is tevens de eindstand.
12. De organisatie gaat er vanuit dat toeschouwers/ouders/supporters er
in de eerste plaats zijn om een team aan te moedigen. Mocht men
zich naar het oordeel van de organisatie in woord en gebaar negatief
gedragen jegens de tegenstander, de arbitrage of anderszins, dan zal
het team waartoe deze toeschouwers/ouders/ supporters behoren
winstpunten in mindering krijgen of uit de competitie worden
genomen.
13. Protesteren tegen beslissingen van de scheidsrechter is niet mogelijk.
14. Aanvoerder: Het dragen van een aanvoerdersband is verplicht.
15. Begeleiding: alle deelnemende teams dienen gedurende het gehele
toernooi een volwassene (18 jaar of ouder) als begeleider te hebben.
16. De toernooiorganisatie is verantwoordelijk voor alle sportieve
overeenkomsten in relatie tot het toernooi, als ook voor alle
opmerkingen, protesten en klachten. De toernooiorganisatie zal geen
klachten accepteren aangaande beslissingen door de arbitrage.
17. De toernooiorganisatie heeft te allen tijde de mogelijkheid het toernooi
te staken of volledig af te gelasten, bijvoorbeeld in geval van extreem
slechte weersomstandigheden. De scheidsrechters wordt verzocht bij
onweer (wanneer en minder dan tien tellen tussen een bliksemflits en
de daarop volgende donderslag zitten) de speelsters van de velden af

Toernooireglement
te dirigeren. MOC'17 en/of de toernooiorganisatie aanvaarden geen
enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins i.v.m.
afgelasting van (een deel van) het toernooi.
18. In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, wordt een
beslissing genomen door het wedstrijdsecretariaat.
19. Algemene waarschuwing. Voorkom te allen tijde diefstal. Laat nooit
waardevolle goederen in de kleedkamers achter! Bij diefstal (of
vermissing) bent u zelf verantwoordelijk voor de schade.
20. MOC'17 en/of de toernooiorganisatie aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor geleden verlies, diefstal, beschadiging of
vernieling van eigendommen.

Plattegrond

Het toernooi wordt gespeeld op de velden 2, 3, 4, 5 en 6. Alle
velden worden opgedeeld in een A en een B kant. Let dus goed
op in het speelschema op welk deel van het veld je wedstrijd
gespeeld wordt. Tijdens het toernooi wordt er bij de velden
duidelijk aangegeven welke kant A of B is.
Op het toernooi deel je een kleedkamer met een ander team en/
of vereniging. In dit programmaboekje tref je daarvan een
overzicht. Wij vragen jullie de kleedkamers netjes en schoon
achter te laten na gebruik.
Voorkom te allen tijde diefstal. Laat nooit waardevolle goederen
in de kleedkamers achter!

Dagprogramma
Vanaf 08.45 uur:

Ontvangst deelnemende teams

09.15 uur:

Officiële opening

09.30 uur:

Start eerste wedstrijden

10.00 uur:

Start teamfotografie

16.55 uur:

Einde laatste wedstrijden

17.15 uur:

Prijsuitreiking en afsluiting

www.sportprijzentotaal.nl
Houtzagerij 8, Steenbergen

Poule en speelschema Meiden MO17/U17
City Pirates U16
De Jonge Spartaan MO17-1
vv Madese Boys MO17-1
sv MOC'17 MO17-1
rvv Neptunes-Schiebroek MO17-1
vv Nieuwland MO17-1
SC Olve U16
Red Girls Elzestraat U16
sv SAB MO17-1
vv Sliedrecht MO17-1

Antwerpen (B)
Middelharnis
Made
Bergen op Zoom
Rotterdam
Nieuw- en Sint Joosland
Edegem (B)
Sint-Katelijne-Waver (B)
Breda
Sliedrecht

Meiden MO17/U17 - vervolg

Poule en speelschema Meiden MO15/U15
rkvv DIA MO15-2
rksv Halsteren MO15-1
vv Madese Boys MO15-1
Marjola Girls MO15-1
sv MOC’17 MO15-1
sv MOC’17 MO15-2
K. Noorse SV U15
VOC MO15-2
VVC’68 MO15-1
SC Welberg MO15-1

Teteringen
Halsteren
Made
Lepelstraat
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Kapellen (B)
Rotterdam
Halsteren
Welberg

Meiden MO15/U15 - vervolg

www.leys.nl

Marconilaan 5, Bergen op Zoom

Waterflesjes mogelijk gemaakt door

Brabant Water

Poule en speelschema Meiden MO13/U13
rksv Cluzona MO13-1
rkvv Jeka MO13-1
Madese Boys MO13-1
MOC'17 MO13-1
MOC'17 MO13-2
K. Noorse SV U13
sv Oranje Wit MO13-1
rksv Sarto MO13-1
sv VOAB MO13-1
vv Wieldrecht MO13-2

Wouw
Bavel
Made
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Kapellen (B)
Dordrecht
Tilburg
Goirle
Dordrecht

Meiden MO13/U13 - vervolg

Poule en speelschema Meiden MO11/U11
rkvv DIA MO11-2
vv Madese Boys MO11-1
vv Melissant MO11-1
sv MOC'17 MO11-1
SC Olve U11
VDL Maassluis MO11-1
VOC MO11-1
vv Wieldrecht MO11-1

Teteringen
Made
Melissant
Bergen op Zoom
Edegem (B)
Maassluis
Rotterdam
Dordrecht

Meiden MO11/U11 - vervolg

Kleedkamerindeling

Schema teamfotografie

Schema teamfotografie

Toernooidatum 2019
Datum 6e editie MOC’17 vrouwen- en meidentoernooi

Zaterdag 22 juni 2019
Wil je nu alvast je plek reserveren? Dat kan. Geef dat aan bij de
toernooicommissie of stuur een mail naar toernooi@moc17.nl.

www.transvormatie.nl

