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Stichting Jeugdvrienden van Slikkerveer
De doelstelling van de SV Slikkerveer is om met de jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau
te voetballen. Dit met het oog op de toekomst en de instroom naar het 1e team. Echter, SV
Slikkerveer wil deze ambitie realiseren binnen een belangrijke randvoorwaarde, namelijk:

“samen met zoveel mogelijk spelers uit de SV Slikkerveer gelederen, zodat de typische SV
Slikkerveer-sfeer bewaakt blijft. SV Slikkerveer is van mening dat het mogelijk moet zijn om op
hoog amateurniveau te blijven presteren zonder de eigen identiteit te verliezen.”
Dit betekent concreet: Investeren, investeren en nog eens investeren.
Verder wil de club iedere voetballer de mogelijkheid geven op zijn of haar eigen niveau te spelen
en wil ze de daarbij behorende training en begeleiding optimaal verzorgen. Al op zeer jonge
leeftijd, vanaf 5 jaar, kunnen de allerkleinsten in competitieverband deelnemen aan
voetbalwedstrijden en verschillende evenementen op het sportpark. De vereniging heeft een
belangrijke plaats ingenomen in de gemeente Ridderkerk. De uitstraling van een uitstekende
jeugdopleiding, gecombineerd met de beperkte groei van de gemeente zorgt voor een kleine
toename tot het behoud van het aantal, vooral jonge, leden. Het prestatieve en het recreatieve
jeugdvoetbal kunnen zich, zonder de steun van sponsors, niet verder ontwikkelen. Daarom
brengen wij u via deze pagina graag op de hoogte van de belangrijkste mogelijkheden die de club
uw bedrijf kan bieden op het gebied van relatiemarketing, bij de versterking van uw
naamsbekendheid, of bij het tonen van uw maatschappelijke betrokkenheid bij sport.
De doelstelling van de Stichting “JEUGDSPONSOR VAN SV SLIKKERVEER” sluit nauw aan bij
het hiervoor in de introductie genoemde streven van de SV Slikkerveer: "De SV Slikkerveer in de
meest ruime zin van het woord te ondersteunen haar groeiende vooraanstaande rol in het
(jeugd)amateurvoetbal binnen Ridderkerk en de regio te laten behouden".
Die steun laat zich vanzelfsprekend als eerste vertalen in financiële termen maar ook de materiële
ondersteuning ("sportief geprijsde" goederen en kennis) en de faciliteiten die geboden worden
(zoals stageplaatsen voor studerende spelers) zijn voor de SV Slikkerveer belangrijk. Het streven
van de Stichting “JEUGDSPONSOR VAN SV SLIKKERVEER” is om nagenoeg alle inkomsten ten
goede te laten komen van de gehele jeugdafdeling. Zeker zo belangrijk is het netwerk dat de SV
Slikkerveer daarnaast, middels de Stichting “JEUGDSPONSOR VAN SV SLIKKERVEER“, sinds haar
oprichting in 2007 tot haar beschikking heeft gekregen. Met die term "netwerk" is ook het
trefwoord gevallen dat bedrijven heeft doen besluiten donateur te worden van de Stichting
“JEUGDSPONSOR VAN SV SLIKKERVEER“. Uiteraard gunt men de club de financiële
ondersteuning en speelt bij veel bedrijven de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid een rol.
Maar daarnaast hoeft niet verhuld te worden dat een zakelijk belang ook mee mag spelen. Het
netwerk van JEUGDSPONSOR-donateurs dat men in één keer aanboort kan een interessant
gegeven zijn in uw relatiemarketing. Veel business-to-business-contacten worden via de Stichting
“JEUGDSPONSOR VAN SV SLIKKERVEER” gelegd en (zakelijke) vriendschappen zijn, tijdens
het bezoeken van de wedstrijden op zaterdagen, de aansluitende nababbel (onder het genot van
een drankje) en het deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde Stichting JEUGDSPONSOR VAN
SV SLIKKERVEER“-evenementen, gesloten.
Naast deze faciliteiten krijgen de donateurs twee jaarkaarten voor bezoek aan
de thuiswedstrijden van het 1e team op zondag en mogen zij gebruik maken van
de accommodatie van de vereniging voor het houden van (incidenteel) bedrijfsvoetbaltoernooien.
Dit tegen een aangepaste vergoeding. De kosten voor het donateurschap van de Stichting
“JEUGDSPONSOR VAN SV SLIKKERVEER” bedragen € 275,- per jaar. Voor meer info kun u
terecht bij Hans Geluk

F1 Poule
Slikkerveer F1
DRL F1
RVVH F1
Bolnes F2
Slikkerveer F2
Barendrecht F4
F4 Poule
Slikkerveer F3
Excelsior ’20 F3
OSV Oud Beijerland F3
Slikkerveer F4
LMO F2
F5 Poule
Slikkerveer F5
NBSVV F2
HermesDVS F2
XerxesDZB F13
Bolnes F3
F6 Poule
Slikkerveer F6
LMO F3
PKC 85 F2
Excelsior ’20 F5
Blijdorp F6
HermesDVS F3

Schema

Veld

Team1

Team2

Uitslag

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

Slikkerveer F1
Slikkerveer F6
Slikkerveer F2
Slikkerveer F3
NBSVV F2
LMO F3

-

Bolnes F2
Excelsior '20 F5
DRL F1
Excelsior '20 F3
HermesDVS F2
PKC 85 F2

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

DRL F1
PKC 85 F2
Barendrecht F4
LMO F2
Slikkerveer F5
HermesDVS F3

-

RVVH F1
Blijdorp F6
Bolnes F2
OSV Oud Beijerland F3
Bolnes F3
Excelsior '20 F5

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

Slikkerveer F2
LMO F3
RVVH F1
Blijdorp F6
OSV Oud Beijerland F3
Bolnes F3

-

Barendrecht F4
HermesDVS F3
Slikkerveer F1
Slikkerveer F6
Slikkerveer F3
NBSVV F2

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

Slikkerveer F1
Slikkerveer F6
Slikkerveer F4
XerxesDZB F13
Barendrecht F4
HermesDVS F3

-

Slikkerveer F2
LMO F3
LMO F2
Slikkerveer F5
RVVH F1
Blijdorp F6

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

Bolnes F2
Excelsior '20 F5
DRL F1
PKC 85 F2
OSV Oud Beijerland F3
Bolnes F3

-

RVVH F1
Blijdorp F6
Slikkerveer F1
Slikkerveer F6
Slikkerveer F4
XerxesDZB F13

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

DRL F1
PKC 85 F2
Slikkerveer F2
LMO F3
Excelsior '20 F3
HermesDVS F2

-

Barendrecht F4
HermesDVS F3
Bolnes F2
Excelsior '20 F5
LMO F2
Slikkerveer F5

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B
Veld 3A
Veld 3B

HermesDVS F2
Excelsior '20 F3
Bolnes F2
Excelsior '20 F5
LMO F2
Slikkerveer F5

-

Bolnes F3
OSV Oud Beijerland F3
DRL F1
PKC 85 F2
Slikkerveer F3
NBSVV F2

-

09:00
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)
F6 (10e Klasse)

09:20
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)
F6 (10e Klasse)

09:40
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)

10:00
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)

10:20
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)

10:40
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)

11:00
F5 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)

11:20
F5 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B

NBSVV F2
Slikkerveer F3
RVVH F1
Blijdorp F6

-

XerxesDZB F13
Slikkerveer F4
Slikkerveer F2
LMO F3

-

Veld 1A
Veld 1B
Veld 2A
Veld 2B

Slikkerveer F1
Slikkerveer F6
Slikkerveer F4
XerxesDZB F13

-

Barendrecht F4
HermesDVS F3
Excelsior '20 F3
HermesDVS F2

-

11:40
F1 (2e Klasse)
F6 (10e Klasse)
F4 (6e Klasse)
F5 (10e Klasse)

Prijsuitreiking 12:00 uur veld 1

Reglement



























Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB en de
UEFA.
Er wordt gespeeld met teams van 7 spelers op een half speelveld, met een
wedstrijdbal welke door de organiserende club ter beschikking wordt gesteld.
Tijdens de wedstrijden zal er bij zware overtredingen gewerkt worden met een
tijdstraf die beslist wordt door de scheidsrechter.
Een overwinning levert 3 punten op, een gelijkspel 1 punt en een
verlieswedstrijd 0 punten.
Na verloop van alle wedstrijden wordt een klassering opgemaakt. Hiervoor
worden de volgende criteria gehanteerd, in volgorde van opsomming toe te
passen - aantal wedstrijdpunten - doelpuntenverschil - meest gewonnen
wedstrijden - meeste gelijke spelen - minst verloren wedstrijden - het meeste
aantal gescoorde doelpunten – lottrekking
Alle wedstrijden duren 15 minuten.
De eerst genoemde club heeft de aftrap en stelt zich op met de rug naar de
ingang van het sportpark.
De eerst genoemde club wordt beschouwd als thuisclub en zal in geval van
gelijke clubkleuren van uitrusting dienen te veranderen.
De ploegen worden gemaand minstens 30 minuten voor aanvang van de door
hen te spelen 1e wedstrijd aanwezig te zijn.
Iedere begeleider dient er zich van te vergewissen dat er geen waardevolle
voorwerpen in de kleedkamers achterblijven. Hiervoor neemt het
organisatiecomité en het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid op zich.
Er mag niet gescholden worden op de scheidsrechters. Indien dit wel gebeurt,
zal de scheidsrechter de desbetreffende speler of begeleider van het veld
sturen. Deze beslissing ligt bij de scheidsrechter.
Een uit het veld gezonden speler is de eerstvolgende wedstrijd niet
speelgerechtigd.
Indien een speler of een team zich misdraagt tijdens de wedstrijd of het
toernooi zullen er 3 punten in mindering worden gebracht.
Eventuele klachten dienen neergelegd te worden op het plaatselijke wedstrijdsecretariaat en dit ten laatste 15 minuten na de wedstrijd waarop de klacht
betrekking heeft.
Het organisatiecomité beslist over klachten en houdt zich het recht voor iedere
nodige reglementswijziging aan te brengen om de goede gang van zaken te
bevorderen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de scheidsrechters
en/of de organisatie.
Het dragen van beenbeschermers is verplicht.
Het dragen van lijfsieraden is tijdens de wedstrijden ten strengste verboden.
Iedere club wordt verzocht zijn eigen oefenballen mee te brengen.
De kleedkamers dienen schoon achter gelaten te worden.
Men mag niet met voetbalschoenen de kantine betreden.

Routebeschrijving
Route naar sv Slikkerveer (Kastanjelaan 28, 2982CM, Ridderkerk).
Vanaf de rijkswegen A15 en A16 afslag Ridderkerk volgen. Bij de verkeerslichten
rechtsaf richting Ridderkerk-Centrum aanhouden. U rijdt dan de Rotterdamse weg (T99)
op.
Na ca. 800 meter bij de eerstvolgende verkeerslichten wederom rechtsaf richting
Ridderkerk-Centrum. U rijdt nu op de Populierenlaan.
Na ca. 100 meter bij de rotonde wederom rechtsaf het parkeerterrein op bij ons
Sportpark Reyerpark.

