
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmaboekje Hoftoernooi 
Vrijdag 14 augustus 2015 
Gastheer: V.V. Bentelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA NA EERSTE POULEFASE  

UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE  

Dit programmaboekje wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 
Poule-indeling 
 
Poule I  Poule II  Poule III 
Nr. 1 Poule A  Nr. 2 Poule A  Nr. 3 Poule A 
Nr. 1 Poule B  Nr. 2 Poule B  Nr. 3 Poule B 
Nr. 1 Poule C  Nr. 2 Poule C  Nr. 3 Poule C 
 
 
Speelschema                   Veld    Uitslag 
 
20.00 Nr. 1 Poule A - Nr. 1 Poule B X 3 - 
 Nr. 2 Poule B - Nr. 2 Poule C Y 1 - 
 Nr. 3 Poule C - Nr. 3 Poule A Z 2 - 
 
20.30 Nr.1 Poule C - Verliezer wedstrijd X 2 - 
 Nr. 2 Poule A - Verliezer wedstrijd Y 3 - 
 Nr. 3 Poule B - Verliezer wedstrijd Z 1 - 
 
21.00 Winnaar wedstrijd Y - Nr. 2 Poule A 1 - 
 Winnaar wedstrijd Z - Nr. 3 Poule B 3 - 
      
21.30 Winnaar wedstrijd X - Nr. 1 Poule C 1 - 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD 

 
Beste sportvrienden, 
 

We staan aan de aftrap van de 5e editie van het Hoftoernooi.  Aan VV 
Bentelo de eer om gastheer te  zijn van dit jaarlijks terugkerende evenement. 
In oktober is het 70 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht.  Tevens 
is de gewenste aanleg van ons kunstgrasveld  voltooid. Reden genoeg om 
het toernooi dit jaar op sportpark De Pol te organiseren. 
 
Het toernooi tussen de 9 voetbalverenigingen uit de Hof van Twente geldt 
inmiddels als een mooie voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorig jaar was 
het uiteindelijk GFC  dat met de wisselbokaal huiswaarts keerde. 
Onze dank gaat uit naar de SHO, Ineke Logt, de sportstichting, sponsoren en 
alle vrijwilligers die dit toernooi mede mogelijk hebben gemaakt. De 
prijsuitreiking van het Hoftoernooi zal een half uur  na afloop van de laatste 
wedstrijd plaatsvinden in onze kantine.  
 
Tot slot wensen we alle deelnemende teams veel succes en hopen voor de 
toeschouwers op spannende en mooie wedstrijden. Iedereen veel succes !! 
 

Dennis Exterkate, Voorzitter VV Bentelo 
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
1. De wedstrijdduur is 1x 25 minuten (geen 

wisseling van speelhelft). 
2. Er kan onbeperkt gewisseld worden, als het spel 

stil ligt en op het teken van de scheidsrechter. 
3. Begin- en eindsignaal wedstrijden worden 

centraal aangegeven. 
4. Bij een gelijk aantal punten beslist het 

doelsaldo. Is dit gelijk dan geeft het aantal 
gescoorde doelpunten de doorslag (bv. 4-1 is 
beter dan 3-0). Mocht dit ook gelijk zijn dat 
zullen er drie strafschoppen genomen moeten 
worden door de betrokken teams. 

5. De teams dienen enkele minuten voor aanvang 
van de te spelen wedstrijd aanwezig zijn bij het 
desbetreffende veld. 

6. Een team dat niet komt opdagen of te laat, 
verliest met 5-0. 

7. Bij aankomst dient de teambegeleider(ster) zich 
te melden bij het wedstrijdsecretariaat in de 
bestuurskamer van vv Bentelo, in ieder geval 
voor 18.00uur. 

8. De organisatie heeft het recht op 
spelerspascontrole. 

9. Er wordt getost welk team welk doel 
verdedigt.  

10. Beslissingen van de scheidsrechter 
zijn bindend. 

11. Maak van ons sportpark geen 
vuilnisbelt, er staan afvaltonnen 

12. De prijsuitreiking is om circa 22.30 uur 
in de kantine. 

13. Vv Bentelo is niet aansprakelijk voor 
verlies of diefstal van eigendommen 

14. Tijdens dit toernooi geldt de fair play 
regel en geeft iedere speler zijn 
directe tegenstander na afloop van 
de wedstrijd een hand, of er nu 
gewonnen of verloren is. 

15. In alle gevallen waarin dit reglement 
niet voorzit beslist de 
toernooicommissie. 
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PROGRAMMA EERSTE POULEFASE 

SCHEIDSRECHTER + GRENSRECHTERS 

Poule-indeling 
 
Poule A  Poule B  Poule C 
VV Twenthe  SC Markelo  WVV ‘34 
Rood Zwart  VV Bentelo  SV Hector 
Diepenheim  GFC  SV Delden 
 
Speelschema      Veld Uitslag 
 
18.30 VV Twenthe - Rood Zwart 3 - 
 SC Markelo - VV Bentelo 1 - 
 WVV ‘34 - SV Hector 2 - 
 
19.00 Diepenheim - VV Twenthe 2 - 
 GFC - SC Markelo 3 - 
 SV Delden - WVV ‘34 1 - 
 
19.30 Rood Zwart - Diepenheim 1 - 
 VV Bentelo - GFC 2 - 
 SV Hector - SV Delden 3 - 
 
Eindstand 
 
Poule A  Poule B  Poule C 
1.   1.   1.  
2.   2.   2.  
3.   3.   3.  
 


