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Beste sportvrienden, 

Langs deze weg willen wij iedereen van harte welkom heten op het 

David en Goliath-toernooi te Reutum. 

Het David en Goliath-toernooi is jarenlang een jaarlijks afsluitend 

toernooi geweest voor de senioren en jongste jeugd van de 

voetbalteams in de Gemeente Tubbergen. Helaas maakte corona hier 

voor een periode van 3 jaar een einde aan, gelukkig kunnen wij dit jaar 

weer (hopelijk zonder zorgen) een leuk en gezellig toernooi afwerken. Dit 

jaar is het David en Goliath-toernooi onderdeel van het Feestweekend 

dat wordt georganiseerd door VV Reutum. Daarom zal de stemming 

tijdens en na het toernooi er goed in zitten. Wij hopen dan ook dat wij de 

teams na de tijd kunnen verwelkomen in de tent om het seizoen gezellig 

af te sluiten. 

De eerste wedstrijden beginnen om 10:00 uur. Verzoek is om uiterlijk 

9:30 uur aanwezig te zijn op het complex. 

Graag direct bij aankomst melden bij het wedstrijdsecretariaat. 

Verder willen wij de leiders, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, 

kantinepersoneel en overige vrijwilligers alvast bedanken voor de 

medewerking. 

De organisatie van het David en Goliath-toernooi wenst u namens VV 

Reutum een sportief toernooi toe. 

 

Met sportieve groet, 

Organisatie Feestweekend VV Reutum 

Jeugdcommissie VV Reutum 

 

 

 

 

 



Mededelingen 
· Het clubgebouw is te bereiken onder nummer: 0546 – 670111. 
· Wanneer u met de fiets komt, dienen de fietsen in de daarvoor 
bestemde vakken geplaatst te worden. 
· De toegangspoort dient vrijgehouden te worden i.v.m. mogelijke 
calamiteiten. 
· Bij aankomst graag direct melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
· Het bestuur is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of 
beschadigde voorwerpen en/of kledingstukken. 
· Deelname geschiedt op eigen risico. 
· Aangezien het in de kleedkamers behoorlijk druk zal worden, is 
het raadzaam om de kleding zoveel mogelijk in de sporttassen te 
bewaren. 
· Op de plattegrond (achterkant boekje) is te zien op welke velden 
gespeeld wordt 
· Leiders dienen zelf toezicht te houden in de kleedkamers. 
· Kleedkamers dienen netjes te worden achtergelaten. 
· De prijsuitreiking vindt meteen na afloop van de laatste poulewedstrijd 
plaats. 
· In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de 
organisatie (VV Reutum) 
· Om het toernooi vlot te laten verlopen is het van belang dat de 
teams na de wedstrijd zo snel mogelijk het veld vrij maken voor de 
volgende wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglement Senioren (7x7) 
1. De wedstrijden van de senioren duren 15 minuten zonder van 

speelhelft te wisselen. De wisseltijd tussen twee wedstrijden 
bedraagt maximaal 5 minuten. De speeltijd wordt centraal 
bijgehouden. Verzorging van geblesseerde spelers dient, voor 
zover mogelijk, buiten het speelveld plaats te vinden. 

 
2. Het in het wedstrijdprogramma eerst genoemde team stelt zich op 

aan de zijde van het middelste looppad (tussen het kunstgrasveld 
en het hoofdveld) en heeft tevens de aftrap. Indien noodzakelijk 
zorgt VV Reutum voor hesjes om verwarring te voorkomen. 

 
3. Een team bestaat uit 6 veldspelers en 1 keeper. Veldspelers 

mogen doorlopend gewisseld worden. De keeper mag tijdens de 
wedstrijd slechts één keer worden vervangen (met uitzondering 
van strafminuten en blessures). Wissels dienen te geschieden 
wanneer het spel stil ligt en na goedkeuring van de scheidsrechter. 

 
4. Puntentelling geschiedt volgens de normale regels van de KNVB. 

Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo beslissend, waarbij 3–1 

boven 2- 0 gaat. Is dit echter ook gelijk dan dienen er door drie 
verschillende spelers per team een strafschop te worden genomen. 
Is er daarna nog geen beslissing gevallen dan worden er om en om 
strafschoppen genomen, door andere spelers dan de eerste drie, 
tot er een beslissing gevallen is. 

 
5. Ieder team dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van zijn 

eerste wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
Wedstrijden dient men 5 minuten voor aanvang van deze wedstrijd 
bij het veld aanwezig te zijn. 

 
6. De leiders zijn verantwoordelijk voor hun team en volgen zo nodig 

de aanwijzingen op van de wedstrijdleiding en organisatie. 
 

7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
Wedstrijdsecretariaat / jeugdbestuur. 

 

 

 

 



Reglement Jeugd (6x6) 
1. De wedstrijden van de junioren duren 10 minuten zonder van 

speelhelft te wisselen. De speeltijd wordt centraal bijgehouden. 
Verzorging van geblesseerde spelers dient, voor zover mogelijk, 
buiten het speelveld plaats te vinden. 

 
2. Het in het wedstrijdprogramma eerst genoemde team stelt zich op 

aan de zijde van het clubgebouw en heeft tevens de aftrap. Indien 
noodzakelijk zorgt VV Reutum voor hesjes om verwarring te 
voorkomen. 

 
3. Een team bestaat uit 5 veldspelers en 1 keeper. Veldspelers 

mogen doorlopend gewisseld worden. De keeper mag tijdens de 
wedstrijd slechts één keer worden vervangen (met uitzondering 
van strafminuten en blessures). Wissels dienen te geschieden 
wanneer het spel stil ligt en na goedkeuring van de scheidsrechter. 

 
4. Puntentelling geschiedt volgens de normale regels van de KNVB. 

Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo beslissend, waarbij 3–1 

boven 2- 0 gaat. Is dit echter ook gelijk dan dienen er door drie 
verschillende spelers per team een strafschop te worden genomen. 
Is er daarna nog geen beslissing gevallen dan worden er om en om 
strafschoppen genomen, door andere spelers dan de eerste drie, 
tot er een beslissing gevallen is. 

 
5. Ieder team dient zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van zijn 

eerste wedstrijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
Wedstrijden dient men 5 minuten voor aanvang van deze wedstrijd 
bij het veld aanwezig te zijn. 

 
6. De leiders zijn verantwoordelijk voor hun team en volgen zo nodig 

de aanwijzingen op van de wedstrijdleiding en organisatie. 
 

7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het 
Wedstrijdsecretariaat / jeugdbestuur. 

 

 

 

 



Indeling Kleedkamers 

VV Reutum   - Kantine 

Stevo   - Kleedkamer 1 

TVC’28   - Kleedkamer 2 

SV Vasse   - Kleedkamer 3 

VV Langeveen  - Kleedkamer 4 

De Tukkers  - Kleedkamer 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speelschema 

Wanneer de seniorenteams tegen elkaar spelen, spelen de jeugdteams 

gelijktijdig ook tegen elkaar. Dit gebeurt steeds op het zelfde veld. (Zie 

achterkant programmaboekje) 

Tijd Team 1 Team 2 Veld Uitslag 
Senioren 

Uitslag 
Jeugd 

10:00 VV Reutum VV 
Langeveen 

A   

10:00 TVC’28 SV Vasse B   

10:20 Stevo De 
Tukkers 

A   

10:20 VV Reutum TVC’28 B   

10:40 SV Vasse Stevo A   

10:40 De Tukkers VV 
Langeveen 

B   

11:00 PAUZE     

11:20 TVC’28 Stevo A   

11:20 SV Vasse VV 
Reutum 

B   

11:40 De Tukkers VV 
Reutum 

A   

11:40 VV Langeveen TVC’28 B   

12:00 WEDSTRIJD        
G-TEAM 

    

13:00 Stevo VV 
Langeveen 

A   

13:00 De Tukkers SV Vasse B   

13:20 VV Reutum Stevo A   

13:20 TVC’28 De 
Tukkers 

B   

13:40 VV Langeveen SV Vasse A   

14:00 PRIJSUITREIKING     

 

 

 

 

 

 



Plattegrond  

Kunstgrasveld: Senioren 

Trainingsveld: Jeugd 

 

Veld A Senioren 

Veld B Senioren 

Veld A Jeugd 

Veld B Jeugd 


