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Dit toernooi wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
Rabobank Salland
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Beste sportvrienden,

Welkom bij het eerste 1e Rabobank Salland Ge Nijboer Meisjes toernooi. De naam 
Ge Nijboer is al lang verbonden met Rohda Raalte. Er is al 39 keer eerder een Ge 
Nijboer jeugdtoernooi gehouden.

Dit jaar specifiek een toernooi voor meisjes. Maar liefst 33 teams vanuit 19 ver-
schillende verenigingen strijden in 4 leeftijd poules ( MO11,13,15,17 ). De vereni-
gingen komen uit allerlei plaatsen in Drenthe, Overijssel en Gelderland .

Ook bij Rohda Raalte heeft het meisjesvoetbal een grote vlucht genomen. We zijn 
als vereniging erg blij met de aandacht voor deze ontwikkeling. Met het WK voor 
vrouwen in Frankrijk in het vooruitzicht, zien we het groeiende enthousiasme rond-
om het meisjesvoetbal hopelijk in nieuwe aanmeldingen weer terug.

Hulde aan de 8 enthousiaste initiatiefnemers, die de handschoen hebben opgepakt 
om dit toch unieke toernooi te organiseren. De inzet van ondersteunende ouders, 
scheidrechters en een grote groep Rohda clubmensen, staat garant voor een ge-
weldige dag. 

Dit toernooi is financieel mede mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren.  
Hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Ik wens jullie allemaal, als trotse voorzitter van Rohda Raalte, een zeer plezierige 
en sportieve dag toe.

Han Reinders
Voorzitter Rohda Raalte

- 3 -- 2 -



Beste deelnemers en begeleiders,

Na het voorwoord van onze voorzitter Han Reinders, heten wij, de toernooicommissie, jullie
hierbij allemaal van harte welkom bij het eerste Rabobank Salland Gé Nijboer Meisjestoernooi. 
(Afgekort GNMT)
Wij zijn blij verrast dat er 33 teams, afkomstig van 19 verschillende verenigingen, van Arnhem 
tot Hengelo en van Twello tot Dedemsvaart, deelnemen aan dit toernooi!  Dit hadden wij vooraf 
niet durven te denken.
Doelstelling van vandaag: 
We gaan er samen met jullie een mooie, sportieve en gezellige voetbal dag van maken!
Er wordt gevoetbald in 4 leeftijdsklassen van MO11 t/m MO17, dit verdeeld over twee dagdelen.

’s ochtends spelen MO11 en MO13. Belangrijk om te vermelden is dat de teams om 08:30 uur 
worden verwacht op ons sportpark, om 09:00 uur zal een gezamenlijke warming up worden 
gegeven onder leiding van Sport BSO In 0ranje. 
Aansluitend om 09:30 uur starten de eerste wedstrijden 

’s middags spelen MO15 en MO17. De dames worden verwacht om 12:00 uur.
Om 12.40 uur starten de eerste wedstrijden.
De wedstijdschema’s staan op de pagina’s 7 t/m 13
Ieder team krijgt bij binnenkomst een welkomstenvelop met daarin o.a. een bon voor de 
lunchpakketten.
De verwachting is dat we rond 16:50 uur klaar zijn met de laatste wedstrijd, de finale van de 
MO17 poule.
’s Middags zal een DJ aanwezig zijn, en zullen we het toernooi samen met jullie, onder het 
genot van een hapje en een drankje, gezellig afsluiten.
Rest ons nog om jullie allemaal heel veel plezier toe te wensen, een sportieve strijd, mooie 
wedstrijden en vooral veel gezelligheid.

Met sportieve groet, 

De toernooicommissie Rabobank Ge Nijboer Meisjestoernooi 2019

Edwin Nijboer
Annet Reimert
Erna Koolhof
Lotte Reinders
Maureen Oors
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Wedstrijdreglement

1.  Het Meisjesvoetbaltoernooi zal gehouden worden op zaterdag 8 juni 2019 op 
  Sportpark ‘Tijeraan’ te Raalte

2.  Het toernooi is opengesteld voor teams zoals ze uit zullen komen in het 
  seizoen 2018/2019.

3.  Alle wedstrijden zullen worden gespeeld overeenkomstig de bepalingen en 
  regelement van de KNVB

4.  De wedstrijden hebben een speelduur van 1 x 15 minuten 

5.  De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangewezen door de toernooicommissie. 

6.  Er zal worden gespeeld in 4 leeftijdspoules, te weten MO11, MO13, MO15 en MO17, 
  wedstrijd schema en poule indeling zie verder op in dit programmaboek. 

7.  Per poule is een eerste, tweede prijs en een derde prijs beschikbaar.

8.  De prijsuitreiking vindt circa 15 min. na afloop van de laatste wedstrijd/ finale plaats, 
  zie programma overzicht.

9.  Eindigen meerdere teams in dezelfde poule met een gelijk aantal winstpunten, dan beslist  
  het doelsaldo. Is ook dit gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten doorslaggevend. Is  
  ook dit gelijk dan worden om en om per team strafschoppen genomen door vijf 
  verschillende spelers. Zo nodig daarna om en om tot een beslissing is verkregen. 

10.  Elk team is verplicht tezamen met de leider tijdig voor aanvang van de door hen te 
       spelen wedstrijd gereed te staan bij het aangegeven speelveld. Komt een team te laat dan  
  verliest deze de wedstrijd met 3-0. 

11.  De algehele leiding van het toernooi berust bij de toernooivoorzitter en de 
  toernooicommissieleden. 

12.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 
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Programma Rabobank Salland Ge Nijboer Meisjestoernooi

08:30 uur Centraal ontvangst van alle MO11 en MO13 teams

09:00 uur Centrale warming up  verzorgt door Sport BSO InOranje

09:30 uur Aanvang eerste wedstrijden MO11 en MO13 poules

12:00 uur Centraal ontvangst van alle MO15 en MO17 teams

12:15 uur Prijs uitreiking MO11 Poule

12:40 uur Aanvang eerste wedstrijden MO17 Poules

12:45 uur Prijs uitreiking MO13 Poule

13:00 uur Aanvang eerste wedstrijden MO15 Poules

15:00 uur DJ Norman

16:35 uur  Prijs uitreiking MO15 Poule

17:00 uur Prijs uitreiking MO17 Poule 

18:00-18:30  Uur einde toernooi/ Sluiting van de kantine

Ter info:

De ROHDA Kantine is geopend vanaf 08:30 uur tot circa 18:00/ 18:30 uur

De Keuken is geopend vanaf 10:30 uur (Snacks, friet en belegde broodjes)
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PRAAMSTRAAT 1, 8102 HM RAALTE TEL.0572-358558

REKO

SALLAND MAKELAARDIJ
SCHRIJVER & HOLTERMAN

voor een geurloze
omgeving in de zorg Kanaaldijk o.z. 7a  Raalte  -  Tel. 0572-365775  -  www.truckcoatingsalland.nl
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Dankwoord

Graag sluiten we af met het bedanken van alle partijen die het mogelijk hebben ge-
maakt dat deze dag georganiseerd kon worden.
In het bijzonder bedanken wij alle sponsoren, zonder hen was het niet mogelijk geweest 
om deze dag te organiseren. Wij zijn blij verrast dat deze sponsoren hun steun aan het 
eerste meisjestoernooi hebben geleverd. Dank daarvoor.
Daarnaast bedanken wij het bestuur van ROHDA voor de ruimte die wij hebben gekre-
gen om dit toernooi te organiseren, dit in een zeer drukke jubileum periode. 
Graag spreken wij onze waardering uit aan alle scheidsrechters die bereid waren om 
deze dag de wedstrijden te fluiten, zonder jullie steun geen wedstrijden en dus ook geen 
toernooi. Heel erg bedankt hiervoor!
Wij waarderen alle hulp en betrokkenheid van alle vrijwilligers, o.a. de BECO (Beheer-
ders  Commissie Kantine). Allemaal fantastische clubmensen die ons hebben voorzien 
van een hapje en een drankje. Heel erg bedankt!
En tot slot bedanken we alle deelnemende teams en de begeleiding, heel erg bedanken 
dat jullie hebben deelgenomen aan dit 1e  Rabobank Ge Nijboer Meisjestoernooi. Uiter-
aard hopen wij jullie volgend jaar wederom te mogen begroeten, dus graag tot de vol-
gende editie van het Rabobank Salland Ge Nijboer Meisjestoernooi!

Met sportieve groet en tot volgend jaar
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A Kantine
B Wedstrijdsecretariaat
C Kleedkamers 5 t/m 12
D Kleedkamers Hal 1 en Hal 2
G Kleedkamers tribune 13 t/m 16
H Kleedkamers 1 t/m 4


