SV MARKEN
MARKERMEERTOERNOOI 2022

Zaterdag 16 april

Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,
Namens de Jeugdcommissie van SV Marken heten wij alle deelnemers en bezoekers van harte
welkom op ons mooie sportcomplex. Wij zijn blij dat wij deze zaterdag weer veel jeugdspelers en
speelsters van verschillende verenigingen mogen verwelkomen. We willen dan ook alle aanwezige
verenigingen bedanken voor het afvaardigen van één of meerdere teams. Deze teams zijn ten slotte
de onmisbare ingrediënten voor een toernooi als het Markermeertoernooi.
Wij willen als jeugdcommissie iedereen die bereid is een bijdrage te leveren om het toernooi mogelijk
te maken en soepel te laten verlopen, bij voorbaat bedanken. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk
voor de vele jeugdspelers, en -speelsters om hun voetbalkunsten te vertonen, want wat moeten we
zonder scheidsrechters, sportcomplexbeheerders, kantinepersoneel, parkeerhulpen en
toernooicoördinatoren?
Het voetbalveld is tegenwoordig één van de weinige plaatsen waar kinderen en jongeren in
teamverband met elkaar leren omgaan, om zo op sportieve wijze een gezamenlijke prestatie te
leveren. Natuurlijk willen we allemaal winnen, maar voor ons staat het meedoen, het plezier en
respect voor elkaar op de eerste plaats. Zonder verliezers zijn er ook geen winnaars, vandaar dat alle
deelnemende teams een beker ontvangen voor de geleverde inzet, ongeacht de resultaten.
Als bijlage hebben wij de toernooischema’s bijgevoegd. Alle teams dienen minimaal een half uur
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en kunnen zich melden bij de toernooiorganisatie.
We gaan er van uit dat het weer zich ook van zijn beste kant zal laten zien, en wensen alle spelers,
begeleiders en supporters plezierige en bovenal een sportieve toernooidag toe.
Met sportieve groeten van de toernooicommissie SV Marken,
Berry Groot, Martin Traupe en Jan Cornelis de Wit

P.S. voor in de agenda: het Markermeer Toernooi 2023 zal plaatsvinden op paaszaterdag 8 april 2023.

Accommodatie en veldindeling
Accommodatie
SV Marken
Walandweg 2
1156 DJ Marken
Tel. 0299-601268

Route
Vanaf de ringweg Amsterdam (A10) de afslag S116 nemen en op de N247 de borden Marken/
Monnickendam/Edam-Volendam volgen. Bij Monnickendam de N247 verlaten en via de
Waterlandsezeedijk (N518) de borden Marken volgen.
Bij aankomst op Marken laat u het dorp en het grote parkeerterrein links liggen, en blijft u rechtdoor
rijden. Na een paar honderd meter vindt u het sportcomplex aan uw rechterhand.
Alle inrijverboden die u op Marken tegenkomt kunt u negeren. Voor bezoekers van SV Marken
hebben wij een ontheffing en een eigen parkeerterrein. Daarnaast zijn er extra
parkeerplaatsen geregeld op het het terrein van de boerderij naast het sportcomplex
(op Oosterpad).
Graag de aanwijzingen van onze medewerkers volgen als het om een parkeerplaats
gaat.
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Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB.
De wedstrijden staan onder leiding van clubscheidsrechters van SV Marken.
Bij de 11-tallen dienen de teams tevens voor een grensrechter zorg te dragen en de thuisspelende
teams van de 6-tallen en mini’s voor een spelbegeleider.
Alle teams dienen vijf minuten voor aanvang van de wedstrijd op het toegewezen veld klaar
te staan om te spelen.
Het begin en einde van de wedstrijden wordt centraal omgeroepen. Echter de scheidsrechter
bepaalt zelf door een fluitsignaal het werkelijke begin en einde van de wedstrijd.
Bij het behalen van een gelijk aantal punten in de poule wordt eerst naar het doelsaldo gekeken,
vervolgens naar het aantal gescoorde doelpunten en daarna naar het onderling resultaat. Indien
hierna nog geen beslissing is gevallen worden er door de betreffende teams vijf strafschoppen
genomen.
Het tweede genoemde team neemt de aftrap.
Elk team zorgt zelf voor eventuele reserveshirts/hesjes in een afwijkende kleur, het als eerste
genoemde team speelt op advies van de scheidsrechter in deze outfit.
Er mag onbeperkt en doorlopend gewisseld worden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding van SV Marken.
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Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers.
SV Marken is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of vermissing van eigendommen.
Professionele E.H.B.O. zal aanwezig zijn in de nabijheid van de velden.
Alle deelnemende teams ontvangen bij de prijsuitreiking een beker.
Wij zijn trots op onze accommodatie en doen een dringend beroep op alle spelers, leiders en
bezoekers om afval in de aanwezige prullenbakken te deponeren en de kleedkamers na
afloop schoon achter te laten.
Kunstgras : Aan het gebruik van het kunstgras zijn strikte regels verbonden. Deze kunt u
terugvinden bij de ingang van het kunstgrasveld en op de website van SV Marken.
Alleen begeleiding van het team is het toegestaan om het veld te betreden!!

Gedragsregels SV Marken
1) Gastheer: Iedereen toont respect voor anderen, gebruikt geen verbaal en fysiek geweld en toont zich
een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters.
2) Regels: Iedereen houdt zich aan de geldende regels, zoals beschreven in; huishoudelijk reglement,
alcohol in sportkantines en de huishoudelijke regels, behorende bij het gastvrijheidsconcept.
3) Trots: Iedereen is trots op onze vereniging, wint en verliest samen, heeft plezier en straalt dat uit,
heeft oog voor veiligheid.
4) Respect: Niemand wordt gepest, vloekt niet, behandelt iedereen gelijk en maakt zich niet schuldig aan
racistische uitlatingen.
5) Eerlijkheid: Iedereen geeft zijn of haar fouten toe, geeft uitleg over keuzes en beslissingen en
communiceert helder en duidelijk.
6) Betrokkenheid: Iedereen helpt, meldt zich tijdig af, geeft goede voorbeeld en spreekt anderen aan op
wangedrag.
7) Sportiviteit: Ieder lid speelt volgens de regels en accepteert de gevolgen bij overtreden, wenst de
tegenstander vooraf plezier en bedankt na afloop.
8) Verdraagzaamheid: Ieder lid feliciteert de tegenstander bij verlies, scheldt niet op medespelers en
leiders.
9) Positief: Iedereen, wie trainer of leider is coacht op een positieve manier. Supporters en ouders
ondersteunen de spelers op diezelfde wijze.
10) Acceptatie: Iedereen accepteert beslissingen van scheidsrechters, leiders, coaches en bestuurders.
Bron : Bestuur SV Marken

Indeling toernooi
Zaterdagochtend 9.00 – 12.20 uur
Amstelveen Heemraad JO9-2

ZOB JO11

ZOB JO12

VV Oosthuizen JO9

SV Marken JO11

EVC JO13

SV Ilpendam JO8

AFC IJburg MO11

AVV-SDZ JO13

Always Forward JO9

De Wherevogels JO11

SV Marken JO13

SV Marken JO9

Hercules JO11

VV Eemdijk JO13

Zaterdagmiddag 13.30 – 16.50 uur
Marken MO13
AFC IJburg MO13
Alliance 22 MO13
SV Overbos MO13
IJsselmeervogels MO13

Zaterdagmiddag mini toernooi 13:50 – 16:10 uur
SV Marken Grizzlies

WSV'30 2

WSV'30 3

WSV'30 1

Monnickendam Leeuwen

SV Marken Bears

Monnickendam Tijgers

SV Marken IJsberen

IVV Zwanen 2

IVV Zwanen 1

VV Eemdijk

WSV'30 4

Wedstrijdprogramma’s (onder voorbehoud)

Bedankt en tot volgend jaar – Jeugdcommissie SV Marken

