Kieboom Memorial MO17 (MB) Toernooi
24 Augustus 2018

PROGRAMMABOEKJE

s.v. Slikkerveer
Sportpark Reijerpark
Kastanjelaan 28
2982 CM 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 Reijerpark.

Kieboom Memorial MO17 (MB) Toernooi
24 Augustus 2018

Beste Deelnemer en/of Deelneemsters!!!
Wij heten u welkom op de 4e editie van het Kieboom Memorial Toernooi, hét jaarlijkse
jeugdtoernooi voor onze meisjesafdeling.
Graag vertellen wij u meer achtergrond over de man wiens naam door het toernooi wordt
gedragen: Frank Kieboom. Frank is als initiator van de doorstart van de meisjesafdeling
binnen SV Slikkerveer namelijk onlosmakelijk verbonden aan de totstandkoming van dit
toernooi. Echter hebben wij tot groot verdriet na een noodlottig ongeval in november
2013 afscheid moeten nemen van Frank. Hij werd slechts 43 jaar.
Onze vereniging maakte in 1998 kennis met Frank, toen hij zijn zoon Ricardo, aanmeldde
als pupil. Sindsdien is voor de familie Kieboom het balletje gaan rollen. Eerst werd Frank
met zijn bedrijf Kieboom Dakbedekking subsponsor van de SV. Steeds intensiveerde zijn
rol binnen de vereniging en in het bijzonder binnen de jeugdafdeling.
Nadat hij zich als adviseur aan de jeugdcommissie verbond, werd hij ook medeoprichter
en voorzitter van de Stichting Jeugdsponsor SV Slikkerveer. Deze stichting - die nog
steeds in leven is - bindt donateurs ten behoeve aan de jeugdafdeling. Het unieke aan dit
initiatief is de laagdrempelige bijdrage waarmee bedrijven en andere geïnteresseerden
een helpende hand bieden aan de jeugdafdeling.
Frank voorzag met de oprichting van deze stichting in een dringende noodzaak om een
gezond klimaat te scheppen binnen de jeugdafdeling, omdat een kwalitatieve
doorstroming van jeugdspelers de belangrijkste levensader is van onze selectieteams.
Daarbij vergat hij zeker niet de waarde van lagere elftallen, die vereniging breed veel
omvang hebben en daardoor ook veel aandacht verdienen.
Verder was hij met zijn bedrijf ook lid van de Vrienden van SV Slikkerveer en stond Frank
meerdere seizoenen langs de lijn als elftalleider van verschillende jeugdteams. Een
andere mijlpaal behaalde hij in 2008, toen hij de doorstart realiseerde voor de
meisjesafdeling, waardoor dochter Jaleesa en tientallen andere meisjes sinds het seizoen
2008/2009 de kleuren van Slikkerveer weer konden verdedigen in het vrouwenvoetbal.
Nog altijd is met een B- en C-team de meisjesafdeling een bijzonder onderdeel van onze
vereniging.
Als blijk voor zijn memorabele verdiensten voor onze vereniging, wordt sinds het seizoen
2014/2015 het Kieboom Memorial Toernooi georganiseerd, het toernooi waarop u
vandaag bent afgekomen.
Wij wensen iedereen een fantastische dag toe!
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Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB en de UEFA.
Er wordt gespeeld met teams van 11 spelers op een heel 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 o 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 20 minuten.
De eerstgenoemde club heeft de aftrap en stelt zich op met de rug naar de ingang van het
sportpark.
De eerstgenoemde 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. Als dit wel gebeurt, zal de
scheidsrechter de desbetreffende speler of begeleider van het veldsturen. 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.
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STICHTING JEUGDSPONSOR SV SLIKKERVEER
De doelstelling van s.v. Slikkerveer is om met de jeugdteams op een zo hoog mogelijk niveau te
voetballen, vooral ook voor een goede instroom naar het eerste team. Om de jeugdafdeling extra
te steunen, is de Stichting Jeugdsponsor s.v. Slikkerveer in 2007 opgericht. De doelstelling van de
Stichting Jeugdsponsor s.v. Slikkerveer sluit nauw aan bij het streven van de vereniging: "s.v.
Slikkerveer in de meest ruime zin te ondersteunen haar groeiende vooraanstaande rol in het
(jeugd)amateurvoetbal binnen Ridderkerk en de regio te laten behouden".

De stichting investeert hiervoor in (opgeleide) amateurtrainers,
materialen, scheidsrechters, toernooien voor alle jeugdteams
Naast dat u de vereniging een financiële ondersteuning gunt, zijn er uiteraard ook zakelijke
belangen, zoals de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en toegang tot een gevarieerd zakelijk
netwerk. Na toetreding kunt u ook deelnemen aan het jaarlijkse bedrijventoernooi en krijgt u
jaarkaarten voor alle thuiswedstrijden van het eerste elftal. Verder wordt u ook de mogelijkheid
geboden om de accommodatie te gebruiken voor eigen bedrijfstoernooien of bedrijfsborrels.
De kosten voor het donateurschap van de stichting bedragen slechts € 275,- per jaar. Voor meer
informatie, neem contact op met één van de bestuursleden (Hans Geluk, Richard Oorschot, Ronald
Capelle) of stuur een e-mail naar stichtingjeugdsponsor@svslikkerveer.nl.
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PROGRAMMA
18.30 uur: Deelnemende teams aanmelden en omkleden.

19.00 uur: Aanvang eerste wedstrijd.

21.30 uur: Einde laatste poulewedstrijd.

21.45 uur: Aanvang “kruisfinales”.

22.55 uur: Einde laatste finalewedstrijden.

23.00 uur: Prijsuitreiking op het Hoofdveld van s.v. Slikkerveer.
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KIEBOOM DAKBEDEKKING
Kieboom Dakbedekking is in 1994 opgericht door eigenaar Frank Kieboom. Wat
begon als een kleine eenmanszaak is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
omvangrijke onderneming die zijn sporen meer dan verdiend heeft waar het
dakbedekking aangaat. Kieboom Dakbedekking is een uiterst betrouwbaar en
bovenal vakkundige onderneming die al aan een groot aantal omvangrijke en tot
de verbeelding sprekende projecten heeft meegewerkt. Wij voelen ons
uitstekend thuis op grote hoogten en doen daar dan ook werkelijk alles.
Bitumineuze dakbedekking, Kunststof dakbedekking, nieuwbouw en renovatie
enzovoorts, Kieboom Dakbedekking is van alle markten thuis. Via deze weg
hopen wij u een beter beeld te geven van onze onderneming, onze
werkzaamheden en onze expertise.
Kieboom Dakbedekking is thuis in alles wat met daken van doen heeft. Wij
werken met allerhande materialen en op iedere hoogte. Hieronder vindt u een
uiteenzetting van wat Kieboom voor u kan betekenen. Mocht u meer specifieke
informatie wensen, schroomt u dan niet even contact met ons op te nemen.
-

Bitumineuze dakbedekking
Kunststof dakbedekking
Shingle
Tegels & grind
Aluminium Daktrimmen
Afdekkappen
Tuin- en vegetatiedaken

-

Stalen wandbeplating
Hemelwater dak doorvoeren
Lichtstraten & koepels
Kunststof boeiboorden
Onderhoudscontracten
Dak inspecties

Mocht u naar aanleiding van deze site geïnteresseerd zijn in meer specifieke
informatie; schroomt u dan niet te bellen of een e-mail te sturen. Wij staan u
graag persoonlijk te woord.
Kieboom dakbedekking | Postbus 53 | 2980 AB Ridderkerk | Lierenstraat 17 |
Ridderkerk | T: 0180 - 41 31 96 | F: 0180 - 41 52 22 |
info@kieboomdakbedekking.nl | www.kieboomdakbedekking.nl
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Poule MO17
Slikkerveer MO17
PPSC MO17
Zestienhoven MO17
Barendrecht MO17

Slikkerveer MO17

PPSC MO17

Zestienhoven MO17

Barendrecht MO17
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Slikkerveer MO17 maatschappelijk partner van
FIGHT CANCER

Fight cancer promoot een gezonde leefstijl en met onze actie worden mensen in onze
omgeving bewust gemaakt van de strijd tegen kanker.
Met ons meidenteam stralen wij kracht en positiviteit uit en wij kunnen nog meer jonge
mensen inspireren, betrekken en bewustmaken van de strijd tegen kanker.
De droom van Fight cancer is dat kanker op een dag niet meer dodelijk is, zodat iedereen
van het leven kan genieten. Het is mooi als wij met ons meidenteam hier een steentje aan
kunnen bijdragen.
Steun ons en doneer!!!
Doneren kan in de kantine van Slikkerveer, of via de website van s.v. Slikkerveer,
www.svslikkerveer.nl

Alvast bedankt,
Meiden Slikkerveer MO17

