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Beste lezer,
Eindelijk!
Na twee jaar geen Stratentoernooi op de velden van Opperdoes kunnen we ons eindelijk weer klaar maken voor twee
dagen vol plezier, sportiviteit, vleugje fanatisme maar belangrijker het voortzetten van een fantastisch evenement in
ons mooie dorp!
Waar we eigenlijk een 36e editie zouden hebben, wordt dit de 34e keer dat we Stratentoernooi kunnen organiseren
na twee bijzondere jaren achter ons.
Stratentoernooi 2022 belooft weer als vanouds een groot feest te worden! Zoals gezegd voor de 34e keer alweer en
toch wel een bijzonder fenomeen te noemen. Opa’s, oma’s, ouders, buren, vrienden en bekenden langs het veld van
de V.V. Opperdoes. Gezellig met z’n allen bijkletsen en het favoriete (jeugd)team aanmoedigen. We kijken er weer met
z’n allen naar uit!
Stratentoernooi 2022 zal dit jaar plaatsvinden op 11 en 18 juni.
Het jaarlijkse Stratentoernooidiner doen we net als de vorige keer in de vorm van een bbq. We weten zeker dat er
voor iedereen wat bijzit, dus geef je op met al je vrienden, buren, voetbalteam, korfbalteam of gewoon gezellig als
individu want gezellig gaat het zeker worden! Verderop in het boekje leest u meer over de BBQ.
We verwelkomen dit jaar weer ongeveer 120 kinderen in de ochtend en 14 senioren teams (incl. dames) in de
middag. Een kleine afname in vergelijking met andere jaren. De dames laten het helaas een klein beetje afweten en
we vrezen toch wel een beetje over het voortbestaan van het dames “toernooi”. Ieder jaar horen we langs de lijn
“toch wel leuk” én “jaaa, volgend jaar zijn we van de partij”, maar puntje bij paaltje moet de organisatie
ontzettend haar best doen om toch nog twee teams op de been te krijgen. Dit vinden we ontzettend jammer! Dus
kom op dames…. Mocht je je bedenken, we verwelkomen jullie graag en zelfs de tweede zaterdag kunnen we
gemakkelijk een team of twee erbij zetten.
Ook dit jaar weer een speciaal woord van dank naar alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om voor de
34e maal dit fantastische dorpsfestijn te kunnen organiseren. We hopen dat u zich realiseert dat niets vanzelf gaat als
u langs de lijn staat te genieten. We vragen u daarom de stap te nemen om ook de handen uit de mouwen te steken.
Of het nu gaat om de voetbal of enige andere dorpsvereniging we kunnen allemaal wel wat structurele handjes
gebruiken!
Ook dit jaar zijn er gelukkig weer veel bedrijven die een bijdrage geleverd hebben t.b.v. het Stratentoernooi.
Wij danken u van harte en u bent van harte welkom tijdens het toernooi in de bestuurskamer, de koffie staat voor u
klaar!
We wensen iedereen heel veel plezier tijdens beide dagen van het Stratentoernooi 2022!
Met vriendelijke groet
Peter Gutter
Voorzitter Stratentoernooi Opperdoes

Organisatiecomité
Peter Gutter 0615834167
Gideon Smit 0619326014
Wouter van Eig 0620193335
Klaas Pieter Groot 0610961880
Nico Zwier 0625145399
Lyanne Zwier 0610217913
Annet Wenker 0612502588
Johan Brouwer 0623986339
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Sponsoroverzicht
Het stratentoernooi zal dit jaar gehouden worden voor de 34e maal.
Zonder de hulp van alle sponsoren door de jaren heen zou dit nooit gerealiseerd kunnen zijn.
Na twee bijzondere en moeilijke jaren zijn we de sponsoren van het Stratentoernooi extra dankbaar voor het steunen
van dit grandioze dorpsfeest. U treft de advertenties van de verschillende sponsoren verderop in het boekje aan en
natuurlijk raden wij de betreffende bedrijven en instanties van harte bij u aan!
Hoofdsponsors
Spliethoff Group
Warmteservice
Tegelhandel Medemblik
TMA Group
Sponsors
Agriport A7 BV 					
Keurslagerij Blokdijk
Anicura Dierenartsen 				
Klaver Graszoden
Anna de Graaff Taxatie & Vastgoedadvies
Klopper Traprenovatie
Arie Rustenburg & zn Groenten & Fruit 		
NKM Noell
Assootheek Assurantiën en Hypotheken 		
Piet Gutter Timmerwerken
Assurantiekantoor Toebak en Oppenhuis
Raad Reinders Notariaat
Autobedrijf Lars van Son 			
Redegeld Dienstverlening
Buck Bouw 					
Rempt - doe het zelf- Twisk
Cees Zwaan Sloopwerken 			
Rens Reysenbach fysiotherapie
De Verfkam Inspectie- en adviesbureau 		
Schildersbedrijf P. Stam
Dick Vijn Logistiek 				
Suzanne Wijdenes fotografie
Dirkson Transport Opperdoes 			
Terpstra Tuinen
Firma Zwaan 					Thuiskapster Esther
Fysiotherapie Medemblik 			
V.O.F. Steltenpool & zn
Jumbo Monique - Zwaagdijk 			
Zwier bestratingen
Volgend jaar ook uw bedrijf tussen deze lijst en dus in het stratentoernooiboekje?
Neem dan contact op met Annet Wenker.

Winnaars 2019		

	
  

			Oude veiling						 Bonaire
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Wedstrijdreglement dames en heren
De wedstrijden duren de eerste speeldag 2 x 09 minuten. De begeleiders dienen er op toe te zien dat hun team op
tijd bij het aangewezen veld aanwezig is. Een overwinning levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en bij verlies 0
punten. Indien meerdere teams in een poule gelijk eindigen in wedstrijdpunten, beslist het doelsaldo. Indien dit gelijk
is, worden er shootouts genomen.
Spelregels:
Een team bestaat uit 5 veldspelers en een keeper. De spelregels zijn gelijk aan die van de F- en E-pupillen, met de
volgende uitzonderingen:
•
•
•
•
•
•
•

Terugspeelbalregel als in het “gewone voetbal”.
Slidings in een duel zijn verboden, dit mag wel als dit gedaan wordt om een bal bij zich te houden, zonder
tegenstander in de buurt.
Een achterbal wordt door de keeper ingerold c.q. gegooid, uit de handen schieten/ drop kick is niet toegestaan.
Alle vrije trappen zijn indirect (in tweeën).
Indien noodzakelijk kan een scheidsrechter een speler voor 5 minuten naar de kant sturen.
Handsbal van keeper (buiten doelgebied) wordt bestraft met een penalty.
Wissels zijn er om gebruikt te worden!

Daarnaast zijn de volgende regels van toepassing:
• Het thuis spelende team verricht de aftrap en staat aan kantine zijde opgesteld.
• Ieder team heeft één aanvoerder.
• Wedstrijdballen dienen door de thuis spelende ploeg (door de aanvoerder) opgehaald te worden bij de ballenbalie
en weer compleet ingeleverd te worden bij dezelfde ballenbalie. 						
Geen wedstrijdballen overgeven aan ander team.
• Bij gelijke shirtkleur dient de eerstgenoemde straat overgooiers te dragen (ballenbalie).
• Mocht de situatie zich voordoen dat een team te kort spelers heeft, dient men vooraf in overleg te gaan met
• wedstrijdleiding (bestuurskamer), zie ook “aanvulling per team”
De heren strijden dit jaar wederom om de Jan Putting bokaal, welke een wisselbeker is.
Verder worden de plaatsen 1, 2 en 3 beloond met leuke attenties.
Leeftijd:
Als iemand op 11 juni 2022 vijftien jaar wordt, dient hij of zij met de senioren te doen.
Veiligheid:
Voor de veiligheid van u en uw tegenstanders/ medespelers is het nuttigen van alcohol door de deelnemers tijdens de
wedstrijden niet toegestaan. Dit kan leiden tot uitsluiting van het toernooi voor het gehele team. We hopen natuurlijk
dat het niet zo ver dient te komen.
Aanvulling per team
Een enkele keer kan het voorkomen dat een bepaald team of een bepaalde straat met een tekort aan spelers of
speelsters komt te staan, denk aan een verlaat afbericht of aan een ongelukkige blessure. Om te voorkomen dat de
vervanging op eigen initiatief gezocht wordt waardoor de vervanging een versterking wordt, is het aan de
wedstrijdleiding om te bepalen (in overleg met aanvoerder) wie de vervangende speler dan wel speelster zal gaan
worden. Allereerst zal er gekeken worden naar een vervangende speler uit de eigen straat, als dit niet mogelijk blijkt
te zijn, zal het een speler/speelster worden van soortgelijke sterkte. Meld een eventueel tekort aan spelers/speelsters
dan ook op tijd in de bestuurskamer zodat we actie kunnen ondernemen.
Waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Protesten worden niet behandeld en over de uitslag
kan niet gediscussieerd worden.
De voetbalvereniging Opperdoes is niet aansprakelijk te stellen voor vermiste voorwerpen en/of kledingstukken.
Deelname geschiedt op eigen risico.

Wij wensen een ieder, die bij dit toernooi
betrokken is, veel plezier en succes!!!!
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Wedstrijdreglement mixtoernooi jeugd
De wedstrijden bij de jeugd duren 15 minuten. Alleen als er weersinvloeden van toepassing zijn, zal er tijdens de wedstrijd van helft gewisseld worden. Dit wordt op de speeldag bekend gemaakt.
De geleiders dienen er op toe te zien dat hun team op tijd bij het aangewezen veld aanwezig is.
Bij alle competities wordt er een volledige competitie over twee dagen gespeeld. Winnaar is dat team met de meeste
punten over twee speeldagen, hierna telt het doelsaldo.
Spelregels:
Een team bestaat uit 6 veldspelers en een keeper (hier wordt flexibel mee omgegaan). De spelregels zijn gelijk aan
die van de F- en E-pupillen, met de volgende uitzonderingen:
•
•
•
•
•
•
•

Terugspeelbalregel als in het “gewone voetbal” (geldt niet bij categorie 6, 7 en 8 jarigen).
Slidings in een duel zijn verboden, dit mag wel als dit gedaan wordt om een bal bij zich te houden, zonder tegenstander in de buurt.
Een achterbal wordt door de keeper ingerold c.q. gegooid, uit de handen schieten/ drop kick is niet toegestaan
(geldt niet bij categorie 6, 7 en 8 jarigen).
Alle vrije trappen zijn indirect (in tweeën).
Indien noodzakelijk kan een scheidsrechter een speler voor 3 minuten naar de kant sturen.
Handsbal van keeper wordt bestraft met een penalty.
Voetballers van buiten Opperdoes, die geen lid zijn, mogen niet op eigen initiatief gevraagd worden.

Daarnaast zijn de volgende regels van toepassing:
•
•
•

Het thuis spelende team verricht de aftrap en staat aan de kantine zijde opgesteld.
Wedstrijdballen dienen door thuis spelende ploeg (de begeleider) opgehaald te worden bij de ballenbalie en weer
compleet ingeleverd te worden bij dezelfde ballenbalie.
Bij gelijke shirtkleur dient de eerstgenoemde straat overgooiers te dragen (ballenbalie).

De als eerste geëindigde teams krijgen een blijvende herinnering. En voor iedere deelnemer is er een vaantje.
Waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Protesten worden niet behandeld en over de uitslag
kan niet worden gediscussieerd.
De voetbalvereniging Opperdoes is niet aansprakelijk te stellen voor vermiste voorwerpen en/of kledingstukken.
Deelname geschiedt op eigen risico.

Wij wensen een ieder, die bij dit mixtoernooi
betrokken is, veel plezier en succes!!!!
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De Beulakker 1
1676GM Twisk
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0227 540229
info@klaver-graszoden.nl
www.klaver-graszoden.nl

Teamindeling Jeugd
De organisatie probeert de teams zo gelijk mogelijk in te delen, door verlate opgaven en/of afberichten valt een team
weleens sterker uit. De jongens en meisjes worden op leeftijd ingedeeld zoals ingeleverd bij de organisatie (leeftijd op
eerste speeldag is bepalend). Dit betekent dat sommige jongens/ meisjes niet bij hun klasgenootjes of ploeggenootjes
van de VV Opperdoes worden ingedeeld. Ook krijgt de organisatie steeds meer “verzoeken” om graag bij vriendjes of
vriendinnetjes ingedeeld te worden. Hier kunnen wij ook niet altijd aan voldoen.
Bovenal staat het plezier op deze ochtenden voorop met dit voetbalspektakel.
Wil je op het laatste moment toch nog meedoen, neem dan even contact op met Nico Zwier of stuur een mailtje naar
straten@vvopperdoes.nl.
De datum achter een speler is de datum dat hij/ zij aanwezig is.
Voetbalshirts zullen klaar liggen op de eerste speeldag in de kantine, de coaches dienen deze in ontvangst te nemen,
te wassen en na afloop van de tweede speeldag compleet in te leveren bij Lyanne Zwier, Ranckies 1, Opperdoes.
Jeugd 5 t/m 14 jarigen
POULE Spliethoff = Kabouters 5 jarigen
POULE Tegelhandel Medemblik = 6, 7 en 8 jarigen
POULE Warmteservice = 9, 10 en 11 jarigen
POULE TMA Group = 12, 13 en 14 jarigen
De eerste wedstrijd van de kabouters is gepland om 09:30uur. Het is heel belangrijk dat de kabouters uiterlijk om
09:15uur aanwezig zijn bij kleedkamer 6 op het sportcomplex. Daar zullen de coaches klaar staan om de kabouters
te verwelkomen en in de kleren te hijsen.
Mocht uw zoon of dochter nog mee willen doen als kabouter of jeugdspeler is dit natuurlijk geen probleem, graag
opgave via straten@vvopperdoes.nl en in het uiterste geval kunt u op de speeldagen natuurlijk ook even naar de
bestuurskamer lopen.
Wel een vriendelijk verzoek om volgend jaar toch direct op te geven voordat de teams gemaakt worden om scheefgroei bij teams tegen te gaan. Bij opgave op de speeldag zelf, worden de spelers ingedeeld naar inzecht van de
organisatie.
Indeling teams Kabouters – Poule Spliethoff
NICE

PARIS SAINT-GERMAIN

AS MONACO

Coach: Margriet Huizer

Coach: Sander Zwier

Coach: Tara Zwier

Sophie Zwier
Lieke van der Blonk
Jolie Gutter
Job Wijdenes
Joah Huizer
Naomi Kaspers
Anna Zwaan

Amy Zwaan
Bas Bakker
Esmeé Zwier
Jesse Vijn
Julia Wilms
Mees van Belzen
Novey Dijkman

Vince Zwaan
Thijmen Kok (11/06)
Destin Zwier
Naomi de Leeuw (18/06)
Malia van Kalken (11/06)
Laurens Wijdenes
Don van der Oord
Arabella Gakes
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Indeling teams 6, 7 en 8 jarigen – Poule Tegelhandel Medemblik
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, je coach zal klaar staan met de shirts.
We gaan er van uit dat er geen afberichten zijn, mocht het voorkomen, het afbericht melden op straten@vvopperdoes.nl met naam, toenaam en teamnaam.
Laat je teamgenootjes niet wachten, wees op tijd voor de eerste wedstrijd!
ARGENTINIE

BRAZILIE

BELGIE

Coach: Emma Druijf

Coach: Ruben Trompetter

Coach: Hans Klopper

Boaz Vijn
Dion de Graaf
Levi Ruiter
Lisa Wijdenes
Manu Vijn
Milou Vijn
Veerle van Eig

Wout Ploeg
Norah Zwaan
Manon Visser
Lisa Wilms
Lars Zwaan
Jackey Jacobs
Bryan Molenaar

Alexander Evers
Elize Berghuis
Niels Meurs (11/06)
Lona Mazereeuw
Mayren Zwaan
Shaker Roman
Wessel Klopper

NEDERLAND

ITALIE

Coach: Annet Wenker

Coach: Yannick Moreno

Husiev Mikail
Kirin Kuet
Lizzy Nieuwpoort (11/06)
Matthias Dijkman (18/06)
Nanda Meurs (11/06)
Javey Zwier
Pepijn de Graaf
Vincent Wijdenes

Lina Brouwer
Julia Olejnik
Jesse Huizer
Jasmijn Gutter
Danley Dijkman
Daan Mol
Alexander Verboom
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Indeling teams 9, 10 en 11 jarigen – Poule Warmteservice
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, je coach zal klaar staan met de shirts.
We gaan er van uit dat er geen afberichten zijn, mocht het voorkomen, het afbericht melden op straten@vvopperdoes.nl met naam, toenaam en teamnaam.
Laat je teamgenootjes niet wachten, wees op tijd voor de eerste wedstrijd!
NAPOLI

JUVENTUS

INTER MILAN

Coach: Dion Stam

Coach: Tom Dijkman

Coach: Daan Leegwater

Rosa de Lange
Robbin Zwaan
Ralph Meijer
Koen de Leeuw (18/06)
Kiril Kryshtal
Jayden van Splunter
Jacky Steltenpool
David Wilms

Daan Visser
Ellis de Weerd
Gijs Verheulen
Hessel van der Werk
Noah Zwaan
Remy Hoekman
Rens Stam
Robin Meurs (11/06)

Bram Hoffer
Elin Gutter (18/06)
Elise Kok
Jaline Stam
Jarno Visser
Max de Lange
Otto van Eig
Tim Pijper

AC MILAN
Coach: Marein Zwaan/ Wout Dijkman
Zofia Jagodzinska
Valentino Gutter
Sven de Leeuw (18/06)
Suus Verheulen
Koen Wit
Joris Gutter
Jonathan Wijdenes
Flyn de Hoop
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Indeling teams 12, 13 en 14 jarigen – Poule TMA Group
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, je coach zal klaar staan met de shirts.
We gaan er van uit dat er geen afberichten zijn, mocht het voorkomen, het afbericht melden op
straten@vvopperdoes.nl met naam, toenaam en teamnaam.
Laat je teamgenootjes niet wachten, wees op tijd voor de eerste wedstrijd!
MANCHESTER CITY

LIVERPOOL

ARSENAL

Coach: Marrie Mul

Coach: Marijn Putting

Coach: Roy van Dijk

Zion Kramer
Youssef Ezreldin
Seth Zijlstra
Nienke Oppenhuis
Ivar Gutter
Ismaël de Lange
Aimée Hus
Damian Nieuwboer

Cas Brouwer
Jesse Leegwater
Judith Meijer
Kim van Keulen (18/06)
Lieke Bos
Micha Kraaij
Moustafa Ezreldin
Noortje Kok
Jady Steltenpool

Lucas Wilms
Leonie Huizer
Jonathan Oppenhuis
Jaylian Thode
Harmke Mazereeuw
Gitte van Unen
Alexander Harchenko
Marcus Trouerbach

TOTTENHAM HOTSPUR

CHELSEA

Coach: Stephan Wagemaker

Coach: Jelle Oppenhuis

Wilma Stam
Tygo Zwaan
Mieke Manshanden
Mathé Zwier
Lotus Ruiter
Joy Steltenpool
Joey Bakker (11/06)
Abel Mebrathom
Thijs Wit

Andreas van der Ploeg
Harm Ploeg
Lorena Kee
Michael Jonczy
Rosanne Zwaan
Rufino de Lange
Sara Terpstra
Dirk Manshanden
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Wedstrijdschema jeugd 1e speeldag 11 juni 2022
Begin

Eind

Thuis

Uit

Poule

Veld

Uitslag

1

08:45

09:00

AC Milan

Juventus

Warmteservice

A

-

2

08:45

09:00

Inter Milan

Napoli

Warmteservice

B

-

3

08:45

09:00

Argentinie

Belgie

Tegelhandel Medemblik

C

-

4

09:00

09:15

Brazilie

Italie

Tegelhandel Medemblik

A

-

5

09:00

09:15

Manchester City

Tottenham Hotspur

TMA Group

B

-

6

09:00

09:15

Liverpool

Chelsea

TMA Group

C

-

7

09:15

09:30

Napoli

AC Milan

Warmteservice

A

-

8

09:15

09:30

Inter Milan

Juventus

Warmteservice

B

-

9

09:30

09:45

Paris St Germain

AS Monaco

Spliethoff

A

-

10

09:30

09:45

Nederland

Argentinie

Tegelhandel Medemblik

B

-

11

09:30

09:45

Belgie

Brazilie

Tegelhandel Medemblik

C

-

12

09:45

10:00

Arsenal

Manchester City

TMA Group

A

-

13

09:45

10:00

Tottenham Hotspur

Liverpool

TMA Group

B

-

14

10:00

10:15

AC Milan

Inter Milan

Warmteservice

A

-

15

10:00

10:15

Juventus

Napoli

Warmteservice

B

-

10.15

10:20

fotomoment

alle teams

Iedereen

A

-

16

10.20

10:35

AS Monaco

Nice

Spliethoff

A

-

17

10:35

10:50

Brazilie

Nederland

Tegelhandel Medemblik

A

-

18

10:35

10:50

Italie

Belgie

Tegelhandel Medemblik

B

-

19

10:35

10:50

Chelsea

Arsenal

TMA Group

C

-

LET OP: Het programma gaat door op pagina 17
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TRAP R E N OVAT IE

V LO EREN

T IMMERWERK

Vervolg wedstrijdschema jeugd 1e 11 juni 2022
Begin

Eind

Thuis

Uit

Poule

Veld

Uitslag

20

10:50

11:05

Manchester City

Liverpool

TMA

A

-

21

10:50

11:05

Juventus

AC Milan

Warmteservice

B

-

22

10:50

11:05

Napoli

Inter Milan

Warmteservice

C

-

23

11:05

11:20

Nice

Paris St Germain

Spliethoff

A

-

24

11:05

11:20

Argentinie

Brazilie

Tegelhandel Medemblik

B

-

25

11:05

11:20

Nederland

Italie

Tegelhandel Medemblik

C

-

26

11:20

11:35

Tottenham Hotspur

Chelsea

TMA

A

-

27

11:20

11:35

Liverpool

Arsenal

TMA

B

-

28

11:35

11:50

AC Milan

Napoli

Warmteservice

A

-

29

11:35

11:50

Juventus

Inter Milan

Warmteservice

B

-

30

11:50

12:05

Belgie

Nederland

Tegelhandel Medemblik

A

-

31

11:50

12:05

Italie

Argentinie

Tegelhandel Medemblik

B

-

32

12:05

12:20

Arsenal

Tottenham Hotspur

TMA

A

-

33

12:05

12:20

Chelsea

Manchester City

TMA

B

-
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Het Stratentoernooidiner, jij bent er toch ook bij?

				
Ook dit jaar is er weer een fantastisch Stratentoernooi diner op zaterdag 11 juni. Want wat is er nu
leuker dan de dag afsluiten met je vrienden en buren onder het genot van een lekker drankje en heerlijke
maaltijd. Wegens groot succes de vorige keer steken we dit jaar opnieuw de BBQ aan!
We verzorgen uiteraard lekker vlees, salades, stokbrood en sausjes, en dat alles voor het kleine bedrag van
€15. Bij mooi weer zitten we buiten, als het wat minder is lekker in de kantine. Drankjes zijn voor eigen
rekening, de rest verzorgen wij!

			

		

Geef je nu op, want dit wil je toch niet missen?
Aanmelden kan tot woensdag 8 juni via onderstaande QR code, mail naar barbecue@vvopperdoes.nl
of stuur Annette Wenker (06-12502588) of Lyanne Zwaan- Zwier (06-10217913) een berichtje.
Let op, vol is vol!
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***DRINGENDE OPROEP***
Fantastisch hè zo’n Stratentoernooi? Eindelijk weer na 2 jaar afwezigheid…
Vele vrijwilligers zetten zich in om dit allemaal te realiseren en we kunnen
uw hulp goed gebruiken.
Gezellig hè dat bijkletsen op het voetbalveld tijdens een wedstrijdje van de jeugd of senioren?
Lachende kinderen, plezier alom, een bezette bar, een snoepkraam, zodadelijk een lekker
kopje koffie, frisje, biertje of een snack. Allemaal leunend op vrijwilligers met hier achter een
organisatie die dit probeert in te vullen. Op de andere zaterdagen is dit niet anders!
Voetbalvereniging Opperdoes is dringend op zoek naar vrijwilligers!
Het hoofdbestuur bestaat nog maar uit vijf personen waardoor de vaste taken alsmaar meer
rusten op dezelfde schouders. Voorzitter, penningmeester, secretaris – allen vacant.
Sponsorcommissie kan aanvulling gebruiken, activiteitencommissie is naarstig op zoek naar
mensen, maar ook voor het uitvoeren van hand- en spandiensten op de reguliere zaterdagen
of juist om de zaterdagen heen zoeken we positieve mensen.
Loop eens langs in de bestuurskamer en meld je aan. Als iemand je vraagt, schiet dan niet
direct in de verdedigingsmodus. We kunnen allemaal redenen bedenken om iets niet te doen,
maar fijner zou zijn om een reden te bedenken om juist iets wél te doen!
Meerdere verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en achteraf is het makkelijk
oordelen, maar probeer het verschil te maken, help de verenigingen en houdt het
verenigingsleven in Opperdoes in leven!
In de kantine hangen bijvoorbeeld taken die wekelijks komen kijken om iedereen te kunnen
laten voetballen op de zaterdag. Neem de lijst eens door en praat met één van de
bestuursleden wat jij zou kunnen en willen betekenen.
We kunnen uw hulp goed gebruiken!
Er waren eens drie mensen: IEMAND, IEDEREEN en NIEMAND.
Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld.
IEDEREEN werd gevraagd dit te doen en IEDEREEN dacht echter dat IEMAND het wel even
zou doen. En hoewel IEDEREEN het kon, deed NIEMAND het.
Hierdoor werd IEMAND teleurgesteld, omdat het de taak zou kunnen zijn van IEDEREEN en
nu had NIEMAND het gedaan.
IEDEREEN dacht namelijk dat IEMAND het wel even zou doen, maar NIEMAND had zich
gerealiseerd dat IEDEREEN het niet gedaan had.
Toen het verdwenen was en niet meer bestond verweet IEDEREEN IEMAND omdat NIEMAND
deed wat IEDEREEN had kunnen doen.
Bestuur V.V. Opperdoes
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Poule indeling heren en dames 2022
Dit jaar twee poules van zes teams bij de heren. De dames zijn dit jaar met slechts twee teams aanwezig. Helaas net
niet genoeg om drie teams te kunnen maken, maar het plezier is er niet minder om. Mochten er nog dames zijn die
zin hebben om op 18 juni te voetballen, geef je dan op en we delen jullie graag in!
Sinds tijden kunnen we weer de BP laan terug zien in het speelschema. Na jaren van afwezigheid een eindelijk volledig team allen wonend in het voormalig verzorgingshuis Almere, verderop leest u wie de spelers zijn, maar laten we
ze met zn allen aanmoedigen!
Heren
Poule Tegelhandel Medemblik

Poule Warmteservice

Hoge Werf
Oosteinde
Julianastraat
Zuiderpad
Oude Veiling
Nieuweweg

W.O.B.
Oude Stiek
De Balk
BP Laan
Noorderpad
Almersdorperweg

Dames
Poule TMA GROUP
Curaçao
Aruba
Kleding
Alle teams (ook de dames) dienen zelf voor een tenue te zorgen op beide speeldagen. Bij gelijke
kleuren, draagt het thuisspelende team met overgooiers welke verkrijgbaar zijn bij de ballenbalie. Huidige tenues van Voetbal Vereniging Opperdoes kunnen niet worden gebruikt.
Indeling teams dames
Voorkom dat je teamgenoten op je moeten wachten bij aanvang,
zorg dat je op tijd aanwezig bent de eerste wedstrijd!
Curaçao

Aruba

Allysa Visser (18/06)
Annita Smit
Anouk Wijdenes
Inge Visser (18/06)
Maaike Stam (11/06)
Nathelie Meijer (18/06)
Rebecca Amons
Jolijn Hoosbeek (11/06)

Roos Zwaan (11/06)
Marit van Unen (11/06)
Mathilde Kok
Noortje Kok
Oliwia Burnel
Reimara Kok
Roos Gutter
Rosalien Ploeg (18/06)
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Indeling heren
Voorkom dat je teamgenoten op je moeten wachten bij aanvang, zorg dat je op tijd aanwezig bent de eerste
wedstrijd!
De teams dienen zelf voor tenues te zorgen!
W.O.B.

ALMERSDORPERWEG

ZUIDERPAD

Tom Kok
Sander Kok
Sander Jak
Mark Wijdenes
Marein Zwaan
Klaas Pieter Groot
Frank Wijdenes
Dennis Kok
Bas Sanders (11/06)
Dave Zeilemaker (18/06)

David Smit (11/06)
Glenn Redegeld
Jerry Kreune
Justin Kok
Mees Luijendijk (18/06)
Rene Klaver (11/06)
Rick Kreune
Roy van Dijk
Roy van Wieren
Thomas van Ossenbruggen (18/06)

Wout Dijkman
Ruben Trompetter
Robbie van de Weg (11/06)
Mike Rozendaal
Kevin Grent
Jim Bos
Gerben Brouwer
Frank Wolkorte
Daan Dijkman (11/06)
Ard Rustenburg

DE BALK

NIEUWEWEG

JULIANASTRAAT

Efraïn de Lange
Gudder Hadi
Jacco Wilms
Joël Vink
Johan Brouwer
Marc Dijkman
Moussa Hadi
Wietse Wijdenes
Antonie van Splunter (18/06)

Sebastiaan Meurs
Rintse Jellema
Nick Smit
Matthijs Reysenbach
Martijn Nuijens (11/06)
Julian Brouwer
Jan Pieter Zwaan
Daan Stam
Anne Hette Jellema
Nathan Druijf

Daan Leegwater
Igor Lewczuk
Inamullah Shujaat (11/06)
Jelle Strikwerda
Jeremy van Loon
Joran Hof
Matti
Paul Visser
Tom Dijkman

HOGE WERF

OUDE STIEK

OOSTEINDE

Thomas Karapetian
Thijs Molenaar
Tamo Karapetian
Swen Sinkeldam
Stephan Haakman (18/06)
Reinier Ploeg
Peter Smit
Jelle Ploeg
Jaap Zwaan (18/06)
Boy Kansen
Ahmet Sidan

Bas van der Heiden
Frank Zwaan
Jesse Manshanden
Marcel Stam
Martijn Schoutsen
Michael de Graaf
Nico Zwier (18/06)
Richard Stam
Richard Zwier (18/06)
Robin Stam

Thijmen Oppenhuis
Stijn Dirkson
Stan Vendrig (11/06)
Rick Mienis
Marlo Dudink
Lucas Dirkson
Jordy Bronk
Jelle Oppenhuis
Hans Vendrig (18/06)
Gillis van Belzen
Daan Meijer (18/06)
Bart Glazenborg

BP LAAN

NOORDERPAD

OUDE VEILING

Ahmed Hajjar
Behzad Hassanzadeh
Klatvei Kryshtal
Mahmoud Hajjar
Marik Vaziri
Mehdiezzajlt
Milad Sharifi
Mohammed Kouroshinezhad
Rashid Kouroshinezhad
Sepehr Rarshad

Yannick Moreno
Tjerk Weel
Sander Kok
Marijn Putting
Marc Hofman
Koos Zwaan
Isaak Weel
Gertjan Klopper
Florian Moreno
Dion Stam
Dennis Zwier

Bruce Blanchard
Hidde Wien
Joris Geels
Jorrit Wien
Klaas Reinders
Marten Romijn
Remco de Zwart
Sean van der Broek
Stephan Wagemaker
Thijs Hoosbeek
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Poule reglement heren
De nummers één tot en met drie van poule Tegelhandel Medemblik en Warmteservice gaan door naar de
winnaarsronde. De overige teams vormen de verliezersronde. Op de tweede speeldag speelt men in de winnaarsronde
en de verliezersronde allen 1x tegen elkaar. In het tweede boekje zullen we terug komen hoe de reglementen zullen
zijn tijdens de tweede speeldag in de winnaarsronde.
In de verliezersronde werken we een volledige competitie af. De straat welke aan het einde van de tweede speeldag
bovenaan staat is hierin de winnaar en mag de OPPERDOES BOKAAL (tijdelijk) mee naar huis nemen.
Indien de eindstand na de reguliere speeltijd gelijk is tijdens kruisfinale/finale, dan wordt er verlengd. Twee keer vijf
minuten en er wordt gewerkt volgens het “sudden death” systeem. Is er niet gescoord dan volgen er strafschoppen.
Tijdens de finale zal de scheidsrechter de speeltijd bijhouden.
Poule reglement dames
De dames spelen een volledige competitie op de eerste speeldag en tweede speeldag afsluitend met een finale op
18 juni. Alle dames strijden om de felbegeerde aanmoedigingsprijs welke direct na de finale uitgereikt wordt.

geduld,
aandacht en
goed advies

A Vooreiland 8a 1671 HN Medemblik E info@deraadreinders.nl
T 0227 54 1328
W www.deraadreinders.nl
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Wedstrijdschema senioren 1e speeldag 11 juni 2022
Begin

Eind

Thuis

Uit

Poule

Veld

Uitslag

1

13:15

13:33

Hoge Werf

Oosteinde

Tegelhandel Medemblik

A

-

2

13:15

13:33

Julianastraat

Zuiderpad

Tegelhandel Medemblik

B

-

3

13:15

13:33

Oude Veiling

Nieuweweg

Tegelhandel Medemblik

C

-

4

13:33

13:51

Oude Stiek

W.O.B.

Warmteservice

A

-

5

13:33

13:51

De Balk

BP Laan

Warmteservice

B

-

6

13:33

13:51

Almersdorperweg

Noorderpad

Warmteservice

C

-

7

13:51

14:09

Oosteinde

Julianastraat

Tegelhandel Medemblik

A

-

8

13:51

14:09

Zuiderpad

Oude Veiling

Tegelhandel Medemblik

B

-

9

13:51

14:09

Nieuweweg

Hoge Werf

Tegelhandel Medemblik

C

-

10

14:09

14:27

W.O.B.

De Balk

Warmteservice

A

-

11

14:09

14:27

BP Laan

Almersdorperweg

Warmteservice

B

-

12

14:09

14:27

Noorderpad

Oude Stiek

Warmteservice

C

-

13

14:27

14:45

Hoge Werf

Zuiderpad

Tegelhandel Medemblik

A

-

14

14:27

14:45

Nieuweweg

Oosteinde

Tegelhandel Medemblik

B

-

15

14:27

14:45

Julianastraat

Oude Veiling

Tegelhandel Medemblik

C

-

16

14:45

15:03

Aruba

Curaçao

TMA Group

A

-

17

15:03

15:21

Almersdorperweg

De Balk

Warmteservice

A

-

18

15:03

15:21

Noorderpad

W.O.B.

Warmteservice

B

-

19

15:03

15:21

Oude Stiek

BP Laan

Warmteservice

C

-

20

15:21

15:39

Zuiderpad

Nieuweweg

Tegelhandel Medemblik

A

-

21

15:21

15:39

Julianastraat

Hoge Werf

Tegelhandel Medemblik

B

-

22

15:21

15:39

Oosteinde

Oude Veiling

Tegelhandel Medemblik

C

-

23

15:39

15:57

BP Laan

Noorderpad

Warmteservice

A

-

24

15:39

15:57

De Balk

Oude Stiek

Warmteservice

B

-

26

15:39

15:57

W.O.B.

Almersdorperweg

Warmteservice

C

-

27

15:57

16:15

Julianastraat

Nieuweweg

Tegelhandel Medemblik

A

-

28

15:57

16:15

Hoge Werf

Oude Veiling

Tegelhandel Medemblik

B

-

29

15:57

16:15

Zuiderpad

Oosteinde

Tegelhandel Medemblik

C

-

30

16:15

16:33

Curaçao

Aruba

TMA Group

A

-

31

16:33

16:51

De Balk

Noorderpad

Warmteservice

A

-

32

16:33

16:51

Oude Stiek

Almersdorperweg

Warmteservice

B

-

33

16:33

16:51

BP Laan

W.O.B.

Warmteservice

C

-

Kijk ook eens op pagina 19.
Wat kan jij voor de club betekenen?
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Stratentoernooi V.V.Opperdoes 11 en 18 juni
1e zaterdag
Stratentoernooi BBQ – Geef je snel op!
2e zaterdag

“The Showbusters”
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