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aanvang 12:45
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DSO top jeugd voetbaltoernooi Programma

Van de organisatie
In 2010 is het idee ontstaan een jeugdtoernooi van internationale allure te
organiseren; inmiddels zijn we alweer toe aan de 10e editie van het DSO Top
Jeugdvoetbal Toernooi!
Een jaarlijks terugkerend evenement dat niet meer weg te denken valt voor de
voetballiefhebbers uit Zoetermeer en omstreken.
De 10e editie van het Top Jeugdvoetbal Toernooi kent net als de voorgaande jaren
een zeer sterk deelnemersveld. Op zaterdag 15 en zondag 16 juni verwelkomen
wij jeugdspelers en coaches van topclubs uit Engeland, Denemarken, Polen, Cyprus
en Nederland op ons sportpark Bentwoud. In het bijzonder heten wij de teams van
Millwall FC, Omonia Nicosia en FC Den Bosch welkom die voor de eerste keer aan ons toernooi deelnemen.
14 clubs uit 5 verschillende landen, 24 elftallen en ruim 430 voetballers binden de strijd met elkaar aan om de
felbegeerde 1e plaats. Uiteraard kan deze strijd net als alle voorgaande edities niet georganiseerd worden zonder
de hulp van sponsors en vrijwilligers.
Ontzettend trots en verheugd zijn wij dan ook dat wij ook dit jaar weer kunnen rekenen op vele sponsoren. Speciale
dank zijn wij verschuldigd aan onze nieuwe hoofdsponsor die (na OSM) met veel plezier zijn naam aan het Top
Jeugdvoetbal Toernooi verbindt, oftewel het

DLR Top Jeugdvoetbal Toernooi
Uiteraard zijn wij ook bijzonder blij met de hulp van alle vrijwilligers. De gastgezinnen, de mensen achter de bar
en in de keuken, de toernooileiding, de mensen van de businessclub, de scheidsrechters en nog vele anderen, alvast
heel veel dank!
Wij hopen dat iedereen wederom een mooi, plezierig, succesvol en bovenal sportief Top JeugdVoetbal Toernooi
mag beleven en dat wij weer veel mensen op ons sportpark mogen begroeten, zodat de spelers in hun strijd om de
felbegeerde 1e plaats aangemoedigd worden door vele enthousiaste supporters!
Wij hebben er zin in!
Namens het organisatieteam,
Etienne Kleinis
Voorzitter organisatieteam

From the Organisation
The 10th Edition of the Top Youth Soccer Tournament is a fact. We managed to (again) arrange an edition to look
forward to. Top clubs from the Netherlands, Denmark, Poland, England and Cyprus gather to entertain the many
football spectators.
Also this Edition of the Top Youth Soccer Tournament has a very strong competition.
On Saturday 15th and Sunday 16th June, we welcome the players and coaches on our sports complex Bentwoud.
A special welcome to Millwall FC, Omonia Nicosia and fc Den Bosch who participate in our tournament for the first
time.
14 clubs, 24 teams and over 430 football players bind the fight with each other for the coveted 1e place. Of course,
this would not be possible without the support and help of sponsors and volunteers.
We are immensely proud and happy with the many sponsors. A special word of thanks goes to our main sponsor
DLR. For this edition their name is connected to our tournament hence;

DLR Top Jeugdvoetbal Toernooi
Of course, we are also particularly pleased with the help of the many volunteers. The host families, the people behind
the bar and in the kitchen, the referees, The Management of sv DSO, and many others!
We hope that everyone has a nice, enjoyable, successful and above all sporty DSO Top youth soccer tournament.
We are looking forward to it!
On behalf of the organizing team,
Etienne Kleinis
President organising team
DSO top jeugd voetbaltoernooi
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Voorwoord van Ruud Meere,
Voorzitter svDSO
Mij is de eer gegund om U allen van harte welkom te heten op de 10e editie van ons zeer
hoog aangeschreven internationaal jeugdtoernooi. Intussen alweer het 2e lustrum met dit keer
DLR als hoofdsponsor! Mijn dank gaat uit naar OSM, voorheen hoofdsponsor.
Jaarlijks komen vele (dit keer ca 430) talentvolle jeugdvoetballers uit verschillende landen
naar ons sportpark om te strijden voor de overwinning. U zult versteld staan hoe talentvol
en balvast deze jeugdige deelnemers al zijn, waarbij ik met enige trots vermeld dat de DSO
jeugd vorige editie in beide categorieën wist te winnen.
Het spreekt voor zich dat een zo aansprekend toernooi een enorme inspanning vereist van
de organisatie die zich op haar beurt weet gesteund door veel sponsoren, vrijwilligers en
gastouders.
Mijn waardering gaat dan ook uit naar een ieder die dit toernooi mogelijk heeft gemaakt.
Ik wens de deelnemers en bezoekers fijne dagen op sportpark Bentwoud.
Ruud Meere
Voorzitter svDSO

Foreword by the chairman,
Ruud Meere
It is a privilege for me to welcome you to our 10th Top youth football tournament. In the
meanwhile we celebrate the 2nd lustrum with this year DLR as main and highly respected
tournament sponsor (successor of OSM).
Each year we welcome many (approx. 430) top talents from various countries. You will be
surprised of the skills these players already have! I trust you understand that organising such
tournament needs enormous effort from the organisers and support from volunteers, hosting
families and sponsors.
I would like to thank everybody who made this tournament possible and wish both
participants and spectators a thrilled weekend!
Ruud Meere
Chairman svDSO

DSO top jeugd voetbaltoernooi
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Liften en roltrappen

Installatie, onderhoud & modernisering
www.orona.nl

Orona The Netherlands BV
Curieweg 17
2408 BZ Alphen aan den Rijn
Tel. (+ 31) 172 44 61 16
info@orona.nl
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Hét liftbedrijf voor al uw liftinstallaties.
Onderhoud & Service - Modernisering - Nieuwbouw
Gecertificeerd

astralift.nl

Gekwalificeerd

Innovatief Betrouwbaar

info@astralift.nl

079-3300690

Vriendelijke liftservice
Altijd bij u in de buurt
Voor alle merken liften

www.skylift.nl

info@skylift.nl

088 505 1 500

Uw partner voor
onderhoud aan
liften en roltrappen

Ontdek alle mogelijkheden voor
onderhoud op: www.otis.com

Programma:
U-12 Poule A

tijd

U-12 Poule B

Derby County
Excelsior
PEC Zwolle
PSV
Randers FC
Vitesse

Veld

Zaterdag 15 juni - U-12 Poule A

Uitslag

3
4
3
4
3
4

sv DSO - FC Utrecht
Omonia Nicosia - FC Den Bosch
sv DSO - FC Groningen
FC Utrecht - Wolverhampton Wanderers
Omonia Nicosia - Wolverhampton Wanderers
FC Den Bosch - FC Groningen

-

Veld

Zaterdag 15 juni - U-12 Poule B

Uitslag

3
4
3
4
3
4

Derby County - Excelsior
PEC Zwolle - PSV
Derby County - Randers FC
Excelsior - Vitesse
PEC Zwolle - Vitesse
PSV - Randers FC

-

tijd

Veld

Zondag 16 juni - U-12 Poule A

Uitslag

9:25

3
4
3
4
3
4
3
4
7

sv DSO - FC Den Bosch
Omonia Nicosia - FC Utrecht
FC Groningen - Wolverhampton Wanderers
sv DSO - Omonia Nicosia
FC Utrecht - FC Groningen
FC Den Bosch - Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers - sv DSO
FC Den Bosch - FC Utrecht
Omonia Nicosia - FC Groningen

-

Veld

Zondag 16 juni - U-12 Poule B

Uitslag

3
4
3
4
3
4
3
4
7

Derby County - PSV
PEC Zwolle - Excelsior
Randers FC - Vitesse
Derby County - PEC Zwolle
Excelsior - Randers FC
PSV - Vitesse
Vitesse - Derby County
PSV - Excelsior
PEC Zwolle - Randers FC

-

13:00
14:25
15:50

tijd

13:40
15:05
16:30

10:40
11:55
13:15

tijd

10:00
11:15
12:30
13:50

12

FC Den Bosch
sv DSO
FC Groningen
Omonia Nicosia
FC Utrecht
Wolverhampton Wanderers
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1

Derby County

2

Excelsior

3

PEC Zwolle

4

PSV

5

Randers FC

6

Vitesse

Ronde en tijd

Doelpnt. voor

Doelpnt. tegen

Doelsaldo

Eindstand

Doelpnt. voor

Doelpnt. tegen

Doelsaldo

Eindstand

U-12
Poule B

Totaal punten

Wolverhampton Wanderers

Totaal punten

6

5e wedstrijd

FC Utrecht

5e wedstrijd

Omonia Nicosia

5

4e wedstrijd

4

4e wedstrijd

FC Groningen

3e wedstrijd

sv DSO

3

3e wedstrijd

2

2e wedstrijd

FC Den Bosch

2e wedstrijd

1

1e wedstrijd

U-12
Poule A

1e wedstrijd

Standenschema’s:

Veld

U-12 Finale wedstrijden

Uitslag

Halve Finale 1 15:00
3
Nr. 1 A
–
Nr. 2 B
Halve Finale 2 15:00
4
Nr. 1 B
–
Nr. 2 A
11/12 plaats
15:00
7
Nr. 6 A
–
Nr. 6 B
9/10 plaats
15:40
7
Nr. 5 A
–
Nr. 5 B
7/8 plaats
15:40
4
Nr. 4 A
–
Nr. 4 B
5/6 plaats
15:40
3
Nr. 3 A
–
Nr. 3 B
3/4 plaats
16:20
4		
Verliezers halve finales			
				
–		 Finale
17:00
1		
Winnaars halve finales 			
				
–		 -

speelduur 2 x 15 minuten
DSO top jeugd voetbaltoernooi
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Programma:
U-14 Poule B

FC Den Bosch
Derby County
Excelsior
PEC Zwolle
Randers FC
Vitesse

Veld

Zaterdag 15 juni - U-14 Poule A

Uitslag

1
2
1
2
1
2

sv DSO - Omonia Nicosia
FC Utrecht - Slask Wroclaw
sv DSO - Millwall FC
Omonia Nicosia - FC Groningen
FC Utrecht - FC Groningen
Slask Wroclaw - Millwall FC

-

Veld

Zaterdag 15 juni - U-14 Poule B

Uitslag

1
2
1
2
1
2

Derby County - FC Den Bosch
Excelsior - PEC Zwolle
Derby County - Vitesse
FC Den Bosch - Randers FC
Excelsior - Randers FC
PEC Zwolle - Vitesse

-

tijd

Veld

Zondag 16 juni - U-14 Poule A

Uitslag

9:25

1
2
1
2
1
2
1
2
5

sv DSO - Slask Wroclaw
FC Utrecht - Omonia Nicosia
Millwall FC - FC Groningen
sv DSO - FC Utrecht
Omonia Nicosia - Millwall FC
Slask Wroclaw - FC Groningen
FC Groningen - sv DSO
Slask Wroclaw - Omonia Nicosia
FC Utrecht - Millwall FC

-

Veld

Zondag 16 juni - U-14 Poule B

Uitslag

1
2
1
2
1
2
1
2
5

Derby County - PEC Zwolle
Excelsior - FC Den Bosch
Vitesse - Randers FC
Derby County - Excelsior
FC Den Bosch - Vitesse
PEC Zwolle - Randers FC
Randers FC - Derby County
PEC Zwolle - FC Den Bosch
Excelsior - Vitesse

-

U-14 Poule A

tijd

13:00
14:25
15:50

tijd

13:40
15:05
16:30

10:40
11:55
13:15

tijd

10:00
11:15
12:30
13:50

14

sv DSO
FC Groningen
Millwall FC
Omonia Nicosia
Slask Wroclaw
FC Utrecht
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1

FC Den Bosch

2

Derby County

3

Excelsior

4

PEC Zwolle

5

Randers FC

6

Vitesse

Ronde en tijd

Doelpnt. voor

Doelpnt. tegen

Doelsaldo

Eindstand

Doelpnt. voor

Doelpnt. tegen

Doelsaldo

Eindstand

U-14
Poule B

Totaal punten

FC Utrecht

Totaal punten

6

5e wedstrijd

Slask Wroclaw

5e wedstrijd

Omonia Nicosia

5

4e wedstrijd

4

4e wedstrijd

Millwall FC

3e wedstrijd

FC Groningen

3

3e wedstrijd

2

2e wedstrijd

sv DSO

2e wedstrijd

1

1e wedstrijd

U-14
Poule A

1e wedstrijd

Standenschema’s:

Veld

U-14 Finale wedstrijden

Uitslag

Halve Finale 1 15:00
1
Nr. 1 A
–
Nr. 2 B
Halve Finale 2 15:00
2
Nr. 1 B
–
Nr. 2 A
11/12 plaats
15:00
5
Nr. 6 A
–
Nr. 6 B
9/10 plaats
15:40
5
Nr. 5 A
–
Nr. 5 B
7/8 plaats
15:40
2
Nr. 4 A
–
Nr. 4 B
5/6 plaats
15:40
1*
Nr. 3 A
–
Nr. 3 B
3/4 plaats
16:20
2		
Verliezers halve finales			
				
–		 Finale
16:20
1		
Winnaars halve finales 			
				
–		 * Eventuele penalties op veld 3

speelduur 2 x 15 minuten
DSO top jeugd voetbaltoernooi
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BELEEF HET BIJ
GAMECITY
• GO-KARTING
• LASERGAME
• BUNGEE RUN
• SUMOWORSTELEN
• BUNGEE SOCCER

• PRISON ISLAND
• ARCADE GAMING
• RESTAURANT
• SPORTSBAR
• AND MANY MORE

HAAL JE TICKETS NU ONLINE

ADRES

CONTACT

Wattstraat 20

079 342 6226

2723 RC Zoetermeer

sales@gamecity.nl

WWW.GAMECITY.NL

Pak je voordeel
bij McDonald’s Zoetermeer en McDonald’s Bleiswijk

10,

00

2x Medium Voordeelmenu

Keuze uit de volgende Voordeelmenu’s: Big Mac, McChicken,
Quarter Pounder of Veggie McChicken. Per Groot Voordeelmenu +0,75
Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen
inlevering van deze voordeelbon bij McDonald’s Zoetermeer Kelvinstraat,
Zoetermeer Zilverstraat, Zoetermeer Stadshart, Bleiswijk Prisma t/m 31-08-2019.

Van de toernooileiding
• Het organisatieteam heet u van harte welkom op het 10e DSO Top Jeugd
Voetbaltoernooi dat op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni gespeeld wordt.
• Wilt u zich bij aankomst melden bij de toernooicommissie zodat men weet
dat u aanwezig bent. Tegelijk kunnen dan eventuele vragen over het toernooi
beantwoord worden.
• s.v. DSO heeft voldoende kleedkamers ter beschikking. Alle deelnemende
teams zullen dus hun eigen kleedkamer in gebruik kunnen nemen gedurende
het hele toernooi.
• Wij verzoeken u geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamer.
Verzamel alle waardevolle spullen van uw team, en bewaar deze zorgvuldig,
u kunt ook gebruik maken van de aanwezige lockers.
• De s.v. DSO stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde
eigendommen.
• U wordt vriendelijk verzocht om reserve shirts mee te nemen.
• Tijdens het toernooi is EHBO aanwezig.
• Wees zuinig op onze velden, en laat geen papier of ander afval slingeren
maar gooi het in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• De organisatie rekent op een sportieve deelname van alle teams en wenst
iedereen een bijzonder fijne sportdag toe.
• Mocht u door zeer slechte weersomstandigheden twijfelen of ons toernooi
doorgaat, of heeft u nog vragen neemt u dan contact op met Paul Schneiders
0031 6 18391581 of Etienne Kleinis 0031 6 54718921.

Toernooireglement
• Het toernooi wordt gehouden op ons sportpark Bentwoud, en wel op
zaterdag 15 juni vanaf 12:45 uur en zondag 16 juni vanaf 09:25 uur.
• Het toernooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNVB.
• Tijdens het toernooi gelden de normale invallerbepalingen; per wedstrijd vijf
veldspelers of vier veldspelers en een keeper.
• De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
• De deelnemende teams wordt verzocht zelf voor een assistent scheidsrechter
zorg te dragen.
• Voor aanvang van het toernooi dient iedere vereniging bij het
wedstrijdsecretariaat een lijst in te leveren, met daarop vermeld, de naam,
voornaam, geboortedatum en rugnummer van elke speler.
• De spelers moeten gedurende het toernooi met hetzelfde rugnummer spelen.
Dit in verband met de verkiezing beste speler en keeper van het toernooi.
• Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te
onderscheiden zijn, moet het team dat in het programma als eerste staat
vermeld, in shirts met afwijkende kleur verschijnen. Bij twijfelgevallen beslist
de scheidsrechter.
• De deelnemende teams worden ingedeeld in 2 poules van 6.
• Nummers 1 en 2 zullen zich plaatsen voor de halve (kruis) finales, waaruit de
winnaars in de finale terechtkomen en de verliezers om de 3/4 plaats zullen
strijden.
• De nummers 3 uit de 2 poules zullen het direct tegen elkaar opnemen om de
5/6 plaats.
• De nummers 4 uit de 2 poules zullen het direct tegen elkaar opnemen om de
7/8 plaats.
• De nummers 5 uit de 2 poules zullen het direct tegen elkaar opnemen om de
9/10 plaats.
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• De nummers 6 uit de 2 poules zullen het direct tegen elkaar opnemen om de
11/12 plaats.
• Wedstrijdduur bij de u-12 en u-14 is 2 x 15 minuten, en er wordt direct van
speelhelft gewisseld.
• Omdat de wedstrijden snel achter elkaar plaats vinden (5 minuten wisseltijd)
verzoeken wij u ervoor te zorgen dat de teams 5 minuten voor aanvang van
de wedstrijden gereed staan bij het juiste veld. Is een elftal 5 minuten na het
aangegeven tijdstip niet aanwezig dan wordt de tegenpartij als winnaar
beschouwd met de uitslag van 3-0.
• Een gewonnen wedstrijd levert drie punten op, een gelijkspel één punt en een
verloren wedstrijd nul punten.
• Het eerstgenoemde team verdedigt het doel aan de kant van het
clubgebouw / de kantine.
• Elke eerstgenoemde vereniging heeft de aftrap.
• Bij gelijk eindigen in de poule beslist het doelsaldo.
• Bij gelijk eindigen en gelijk doelsaldo wint het team met de meest gescoorde
doelpunten.
• Bij gelijk eindigen en gelijk doelsaldo en gelijk aantal gescoorde doelpunten,
wordt er gekeken naar de uitslag van het onderlinge duel, indien deze ook
gelijk is geëindigd dan wint het team met de meeste punten in de fair play
competitie.
• Na de halve finales en in de ‘knock out’ fase zullen na gelijk gespeelde
wedstrijden direct strafschoppen genomen worden (serie van 5) volgens ABBA
systeem.
• Wanneer er door scheidsrechter aan een speler een gele kaart wordt
getoond, moet betreffende speler het speelveld voor drie minuten verlaten.
• Wanneer een speler in één wedstrijd twee gele kaarten krijgt moet
betreffende speler het speelveld definitief verlaten.
• Wanneer er door de scheidsrechter aan een speler direct een rode kaart
wordt getoond moet de betreffende speler het speelveld definitief verlaten en
mag hij de daarop volgende wedstrijd niet spelen. Indien daartoe aanleiding
is kan de toernooicommissie besluiten tot een langere uitsluiting.
• Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet mogelijk en worden
bij de toernooicommissie niet in behandeling genomen.
• Voor het sportiefste team van het toernooi wordt “de DSO fair play cup”
beschikbaar gesteld. De beoordeling geschiedt door de aangewezen
scheidsrechter.
• Voor zowel de beste speler, als de beste keeper van het toernooi zijn prijzen
beschikbaar. De beoordeling geschiedt door een onafhankelijke commissie.
• Sv DSO neemt deel aan het U-12 toernooi met een combinatie van spelers
in de leeftijd u-12/u-13 en aan het U-14 toernooi met een combinatie van
spelers u-14/u-15.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
toernooicommissie.

DSO top jeugd voetbaltoernooi
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Tournament Rules
• The tournament will be held on our accommodation called “Bentwoud” on
Saturday June 15th and Sunday Juni 16th.
• The tournament is played in accordance with the regulations of the KNVB.
• Substitutes shall be on a roll-on/roll-off basis but only during a break in play
and with the referee’s permission. Per game five field players or four field
players and a goalkeeper.
• The matches are led by referees of the KNVB.
• Before the start of the tournament, each association is expected to handover a
list supplying therein, the name, first name, date of birth and number of each
player to the tournament secretariat.
• During the tournament the players are expected to keep their number. This
number will be used for the best player/goalkeeper of the tournament
election.
• At equal club colors, or at club colors distinguish poorly, the team listed first
needs to change to “spare” shirts (different colors). The referee has the final
saying.
• The participating teams are divided into 2 pools of 6.
• Numbers 1 and 2 will qualify for the semi finals (cross), from which the
winners in the final and the losers to the 3/4 place will compete.
• The numbers 3 from the 2 pools will play against each other for places 5/6.
• The numbers 4 from the 2 pools will play against each other for places 7/8.
• The numbers 5 from the 2 pools will play against each other for places 9/10.
• The numbers 6 from the 2 pools will play against each other for places 11/12.
• Match duration will be 2 x 15 minutes, two way (without rest!).
• As the matches take place in quick succession (5 minutes exchange time) we
urge you to ensure the teams are present at the pitch 5 minutes before the start
of their game. Too late appearance (5 minutes after the indicated time) will be
awarded to the opponents with a 3-0 defeat registered.
• Winning a match gives 3 points, a draw 1 point and a loss 0 points.
• The team mentioned first defends the goal on the side of the Corps Hall/
canteen.
• The team mentioned first has the first kick-off.
• If teams are equal on points at the end of the group matches goal difference
will count.
• At right end and equal goal difference, the team with the most goals scored
wins.
• If teams are still equal, the greater number of points obtained in the match(es)
between the concerned teams decides. If there is still no decision the team
with the most points in the fair play competition wins.
• After the semi-finals and in the ‘ knock out ‘ phase, in the event of equal score,
penalty kicks need to be taken (series of 5) to decide the winner. Penalty’s
according to ABBA system.
• Any player presented a yellow card by the referee has to leave the pitch for
three minutes.
• Any player presented two yellow cards in one game has to leave the pitch
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and is not allowed to return that game.
• Any player presented a red card has to leave the pitch immediately and he
may not contest the subsequent play; the tournament committee can decide to
extend this suspension.
• Protests against arbitration decisions are not possible and will not be accepted
by the tournament Committee.
• For the sportiest team of the tournament the “DSO fair play cup” is available.
The assessment shall be carried out by the appointed arbitrator.
• For both, the best player and the best goalkeeper of the tournament prices are
available. The assessment shall be carried out by an independent commission.
• Sv DSO is participating in the U12 tournament with a combination of players
u12 and u13 and in the U14 tournament with a combination of players u14
and u15.
• In all cases not described explicitly, the tournament committee has the final
saying.

a
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VOLG ONS OP
FACEBOOK

ONLINE WEBSHOP
KELME.NL

VOLG ONS OP
INSTAGRAM

Kelme is dé partner als het gaat om teamwear. Door samen te kijken naar de
behoefte van de vereniging en de invulling hiervan, biedt Kelme een
passend aanbod voor zowel op lid, -team- als clubniveau. Daarnaast informeren
en adviseren wij verenigingen over het in de praktijk brengen van lucratieve
concepten, zoals PEPE en uw eigen clubwebshop. We delen onze kennis en
ervaring graag met verenigingen om samen doelpunte te maken.
Een duuzame relatie vinden wij belengrijk om verenigingen op een juiste
manier te ondersteunen, zowel professioneel als ﬁnancieel.

DSO top jeugd voetbaltoernooi
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€

3 gangen keuze menu
voor slechts € 15,95
Elke dag geopend
van 17.00 tot 23.30 uur
Al 8 restaurants
in 3 jaar

Heerlijk en betaalbaar uit eten in huiselijke sfeer

D E L F T - L E I D E N - V O O R B U R G - V O O R H O U T - S C H I E D A M - H I LV E R S U M - D E N H A A G - R O T T E R D A M

www.proeflokaalsijgje.nl
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Ook bij een bezoek aan de notaris
valt veel te winnen!
Wanneer u uw contracten (levens)-testament, huwelijkse voorwaarden,
schenkingen e.d. op orde heeft, kunt u er zeker van zijn, dat u op diverse
fronten aan de winnende hand bent!

Levering en hypotheekakte voor €

755,-

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling
1e hypotheekrecht en volmacht bij
aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Toernooi 2010

Winnaar 2010 U-12: Feyenoord

Winnaar 2010 U-14: FC Groningen

Toernooi 2011

Winnaar 2011 U-12: FC Volendam

Winnaar 2011 U-14: RSC Anderlecht

Toernooi 2012

Winnaar 2012 U-12: FC Groningen

Winnaar 2012 U-14: AZ Alkmaar
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Toernooi 2013

Winnaar 2013 U-12: Derby County

Winnaar 2013 U-14: Club Brugge

Toernooi 2014

Winnaar 2014 U-12: Derby County

Winnaar 2014 U-14: Sparta Rotterdam

Toernooi 2015

Winnaars 2015: Derby County
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Toernooi 2016

Winnaar 2016 U-12: FC Groningen

Winnaar 2016 U-14: ADO Den Haag

Toernooi 2017

Winnaar 2017 U-12: Anderlecht

Winnaar 2017 U-14: DSO

Toernooi 2018

Winnaar 2018 U-12: DSO

Winnaar 2018 U-14: DSO

DSO top jeugd voetbaltoernooi

27

CO
2-N

Drukkerij Zoeterhage
een begrip
in de regio!
l
traa
eu

DRUKKERIJ ZOETERHAGE B.V.
EDISONSTRAAT 47, 2723 RS ZOETERMEER
TELEFOON (079) 331 43 26 | FAX (079) 342 09 55
E-MAIL: INFO@ZOETERHAGE.NL | WWW.ZOETERHAGE.NL

office
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