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De hoofdsponsoren van SV zijn:

Sinds 1950

Deze brochure is geproduceerd door: Business Print Nootdorp



Welkomstwoord

Hartelijk welkom bij de 4e editie van het PLUS
Sabine Zondag Dorpentoernooi. Fijn dat jullie ook
dit jaar erbij zijn!
Na een jaar waarin het toernooi geen door gang kon vinden en de voorgaande 
succesvolle edities bij Oliveo, DSVP en RKDEO spelen we dit jaar bij SV 
Nootdorp.
Met deze 4e editie wordt het PLUS Sabine Zondag Dorpentoernooi meer en 
meer een traditie. Een traditie waar ik als trotse lokale ondernemer van 
Pijnacker-Nootdorp graag aan mee werk.
Als ondernemer die betrokken is bij wat er in de omgeving gebeurt, vind ik het
enorm belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan het verenigingsleven 
in ons dorp. Het Dorpentoernooi is hier een mooi voorbeeld van! Want wij 
mogen trots zijn op onze vier grote voetbalverenigingen in het dorp. Allen 
dragen ze enorm bij aan de sportiviteit en saamhorigheid van Pijnacker-
Nootdorp.
Daarnaast ben ik een groot sportliefhebber en heb zelf met heel veel plezier
tien jaar een balletje mogen trappen bij één van deze verenigingen. Het actief
ondersteunen van een evenement als het Dorpentoernooi past daar uitstekend 
bij! Juist in deze tijd is het belangrijk te genieten van leuke dingen, en we 
wensen jullie daarom een geslaagd toernooi toe.

Het hele team van PLUS Sabine Zondag wenst SV Nootdorp, DSVP, 
RKDEO en Oliveo natuurlijk veel succes in het seizoen 2022-2023.

Sabine Zondag en de medewerk(st)ers van PLUS Sabine Zondag.
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DEELNEMERS

DSVP

Opgericht in 1948. Het eerste 

herenelftal komt in het seizoen 2022-

2023 uit in de derde klasse C KNVB 

zaterdag.

OLIVEO

Opgericht in 1930. Het eerste 

herenelftal komt in het seizoen 2022-

2023 uit in de derder klass C KNVB 

zaterdag.

RKDEO

Opgericht in 1934. Het eerste 

herenelftal komt in het seizoen 2022-

2023 uit in de tweede klasse KNVB 

zondag.

SV NOOTDORP
Opgericht in 1950. Het eerste 
herenelftal komt in het seizoen 2022-
2023 uit in de eerste klasse KNVB 
zaterdag.
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PROGRAMMA 23 EN 27 AUGUSTUS

Dinsdag 23 augustus, 20.00 uur

Wedstrijd Veld Kleedkamers Scheids-

rechter

SV Nootdorp - Oliveo 1 11 & 12 

15 & 16

Marco Amarhorseya

DSVP – RKDEO 2 Patrick Brouw

Zaterdag 27 augustus, 14.30 uur

Wedstrijd Veld Kleedkamers Scheids-
rechter

SV Nootdorp - RKDEO 1 11 & 16

15 & 12

Abdel Laouchaichi

DSVP - Oliveo 2 Marco Amarhorseya

Sabine Zondag



SPELREGELS

❖ De wedstrijden duren 2 keer 45 minuten. Bij extreme
weersomstandigheden kan hiervan in overleg met de
organisatie worden afgeweken.

❖ Tijdens de wedstrijden kan er onbeperkt worden 

gewisseld.

❖ Een gewonnen wedstrijd levert 3 punten op, een gelijkspel 

1.

❖ Winnaar van het toernooi wordt het team dat over twee 

wedstrijden de meeste punten heeft behaald. Bij een gelijk 

aantal punten telt het doelsaldo.

❖ Na iedere wedstrijd nemen beide teams 5 penalty’s. Als 

het voor de bepaling van de eindstand van belang is (dus
als 2 teams met een gelijk aantal punten en een gelijk 
doelsaldo op de eerste plaats eindigen) wordt het resultaat

van de penaltyreeksen meegeteld. Een gewonnen 

penaltyreeks levert dan 1 punt op. Ook hier geldt bij gelijk 

aantal punten het doelsaldo. Als er dan nog twee teams 

gelijk op de eerste plaats eindigen wordt de winnaar 

geloot.

❖ We gaan natuurlijk uit van de sportiviteit van de 

deelnemende teams.
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