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VOORWOORD
De organisatie van het 10 Dorpen Toernooi 
(TDT)  heeft dit jaar weer de nodige 
inventiviteit vereist. Daar waar in het 
verleden het toernooi als een soort van vaste 
waarde was aan het eind van het seizoen, 
moesten we nu op zoek naar een nieuwe 
oplossing. 

Door een verschuiving in de speelperiode van 
de competitie was het eind van het seizoen 
geen goede optie meer. Ook voorgaande jaren 
hadden de PD-wedstrijden al vaak (begrijpelijk) 
veel invloed op de bezetting van het toernooi. 
Op zowel de deelname van de teams als de 
beschikbaarheid van scheidsrechters. Vooral 
het afgelopen jaar was het zeer lastig.

Dit seizoen hebben we er voor gekozen het 
toernooi aan het begin van het seizoen te 
plaatsen. Hierdoor geen belemmeringen 
met PD-wedstrijden of bijvoorbeeld 
seizoenafsluitingen, familiedagen of 
dorpsfeesten. Na overleg met verschillende 
betrokkenen, o.a. trainers, denken we 
dat het ook beter past in deze periode. 
Trainers kunnen het toernooi inpassen in 
hun voorbereiding. In de poules en speeltijd 
hebben we zoveel mogelijk gekeken of het 
in een seizoenvoorbereiding zou passen. 
Na het overleg met de bestuurders van alle 
polderdorpen in maart j.l. hebben we ook de 
indruk dat dit een passende formule kan zijn.

Maar op het moment dat je denkt “dit staat 
rond’, doemt de volgende uitdaging op. 
Door een geplande renovatie van één van 
de velden kunnen we niet alles in Tollebeek 
spelen. Gelukkig is de onderlinge band in de 
polder prima en is V.V. Nagele dit jaar bereid 
om mee te helpen het toernooi te faciliteren. 
De poulewedstrijden zullen in Nagele (C en 
D)en in Tollebeek (A en B) worden gespeeld 
waarna uiteindelijk de finale in Tollebeek zal 
plaatsvinden.

De poule-indeling is na eerlijke loting als volgt:

Poule A:  Tollebeek; R.K.O.; Kraggenburg; 
Emmeloord.
Poule B: Ens; Espel; Tonego.
Poule C: Nagele; Creil; Bant.
Poule D: Flevo Boys 3; S.V.M.; Urk 3.

We hopen met de nieuwe opzet iedereen weer 
uit te dagen om te komen spelen of te kijken. 
We verwachten ook weer om over voldoende 
scheidsrechters te kunnen beschikken, zo aan 
het begin van een nieuw seizoen. Én we zijn 
benieuwd of deze nieuwe opzet aanslaat. Het 
toernooi is té bijzonder en leuk om los te laten. 
...en dat de beste seizoenstarter moge winnen!

Namens V.V. Tollebeek en de toernooicommissie
Dick Hulsebosch (voorzitter)

Secretaris: Erika van der Reest • 06-40383717 • secretaris@vvtollebeek.nl
Penningmeester: Bram van Os • rekeningnummer VV Tollebeek: NL16RABO 0346572231
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VORIGE EDITIE

Kantine/bestuurskamer vv Tollebeek: 650627. 
Toernooicommissie: Jan Leijten 06-20932691 / Jan Jonkers 06-20778325  

Voor de organisatie was het in de voorbereiding 
een lastig 10 dorpentoernooi. In de laatste 
week moesten een paar verenigingen afzeggen 
waardoor het schema een aantal malen 
aangepast moest worden. Daardoor werd er dat 
jaar door tien verenigingen gevoetbald. Ook was 
het zeer lastig om scheidsrechters te vinden 
voor het toernooi, een aantal scheidsrechters 
moesten P/D-wedstrijden fluiten waardoor 
ze niet op het toernooi konden komen. Met 
behulp van een aantal clubscheidsrechters, de 
voorzitter van VV Tollebeek en veel rondbellen 
hebben is het toch gelukt om genoeg 
scheidsrechters te vinden. Mooi om te zien dat 
het ‘scheidsrechtersprobleem’ zo opgelost kon 
worden. 
De dag zelf verliep, net als voorgaande jaren, 
weer zeer goed. De zon scheen en de velden 
lagen er mooi bij. Omdat er met minder teams 
gevoetbald werd duurden de wedstrijden 
allemaal wat langer, namelijk 30 minuten. Na 
de poulefase volgden de halve finales, deze 
werden gespeeld door: Flevo Boys 3 – Creil en 
Emmeloord – S.V.M. De eerste halve finale werd 
gewonnen door Flevo Boys 3 en de andere 
halve finale werd gewonnen door Emmeloord. 
Zo werd het een onderonsje tussen de 
verenigingen uit Emmeloord wie de winnaar van 
het 10 dorpentoernooi 2017 zou worden. SC 
Emmeoord ging er uiteindelijk met de hoofdprijs 
vandoor.

Er mochten nog een aantal bekers uitgedeeld 
worden.

Eindklassering
1. Emmeloord
2. Flevo Boys 3
3. S.V.M.
3. Creil

Fairplaycup
• Creil

Topscoorder
• Bastian Tabak - SC Emmeloord met 
 5 doelpunten

Beste speler
• Kevin Reijneveld – Espel
• Daley Slump – Bant
• Nick Metsemakers – Creil
• Bastian Tabak – Emmeloord

Wij als VV Tollebeek kijken weer terug op 
een leuk en geslaagd toernooi. Wij willen alle 
verenigingen, scheidsrechters en vrijwilligers 
bedanken voor deze dag. 

10 dorpentoernooicommissie
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De finale werd een Emmeloords onderonsje, 
waarin SC Emmeloord al snel in de finale op 
een 2-0 voorsprong kwam en de wedstrijd leek 
gespeeld te zijn. Toch ging Flevo Boys onder 
een brandende zon met succes op zoek naar de 
aansluitingstreffer. Het was weer spannend, maar 
Emmeloord wist wederom tot scoren te komen. 
Met deze 3-1 voorsprong leek de titel binnen, 
maar Flevo Boys kreeg wederom de kans om de 
aansluitingstreffer te maken, want er werd een 
penalty gegeven aan Flevo Boys. Maar helaas 
voor hen werd de penalty gemist en was de wed-
strijd ook echt gespeeld. Zo wist Emmeloord na 
acht jaar opnieuw de titel binnen te halen. 

SCE WINT TITEL

Voorzitter SC Emmeloord
Tjalling Heeringa, 31 jaar

Heeft u zelf ook gevoetbald (of voetbalt u nog 
steeds) en hoe zag uw voetbalcarrière eruit?
Jazeker. Een handvol wedstrijden in SC 
Emmeloord 1. Meerdere seizoenen in SCE 2 en 
momenteel in het 3e team van SCE.

Heeft u ook met het 10 dorpentoernooi 
meegedaan en hoe ging dat?
Ja. Roemloos ten onder gegaan in de poule fase.

Hoeveel jeugdteams en seniorenteams heeft 
uw vereniging op dit moment?
10 Seniorenteams, 8 zaalteams, 4 damesteams, 
22 jeugdteams en een bloeiende trimafdeling

Hoe staat het eerste elftal ervoor en waar 
zullen ze dit jaar eindigen?
Het eerste elftal staat 12e in de competitie en 
eindigt daar waarschijnlijk ook. Dat betekent dat 
ze zich op gaan maken voor PD-wedstrijden.

Hoe draait uw vereniging op dit moment?
Goed. Als vereniging steken wij veel tijd en middelen 
in onze jeugdafdeling. Dat werpt zijn vruchten af!  
De vereniging groeit, de sfeer is erg goed en ook het 
niveau gaat omhoog.

Zijn er ontwikkelingen binnen uw club?
Afgelopen seizoen hebben we een pannakooi 
geplaatst voor onze jeugd. Dit jaar hopen we een 
nieuw scorebord te plaatsen. Ook gaan we vanaf 
het seizoen 2018/2019 werken met een Hoofd 
Jeugdopleidingen. Verder vieren we in het nieuwe 
seizoen ons 75 jarig jubileum. 
 
Wat vindt u van het 10 dorpentoernooi?
Een mooie toevoeging op de bestaande 
voetbalkalender. Het is altijd leuk om de degens 
te kruisen met je poldergenoten. Nu het aan het 
begin van het seizoen wordt georganiseerd is het 
onderdeel van de voorbereiding geworden. Een 
uitgelezen mogelijkheid om meerdere jongens aan 
het werk te zien. Het hoofddoel is dan ook niet 
toernooiwinst, al dicht ik ons een goede kans toe.



Nimrodstraat 15
8309 AC Tollebeek

T +31 (0)527 - 65 64 00
F +31 (0)527 - 65 15 86

E info@naaktgeboren.com
I www.naaktgeboren.com

Nimrodstraat 15
8309 AC Tollebeek

T +31 (0)527 - 65 64 00
F +31 (0)527 - 65 15 86

E info@naaktgeboren.com
I www.naaktgeboren.com
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DE WINNAARS

Het 10-dorpentoernooi wordt dit jaar 
voor de 54e keer gehouden. 
Hieronder de erelijst van winnaars in de 

afgelopen jaren:

1965 SVM
1966 SVM
1967 Tonego
1968 Tonego
1969 RKO
1970 Nagele
1971 SVM
1972 Creil
1973 Ens
1974 Bant
1975 Tollebeek
1976 Kraggenburg
1977 SVM
1978 Ens
1979 Urk
1980 Tonego
1981 Espel
1982 Ens
1983 Urk
1984 Emmeloord
1985 Tollebeek
1986 Nagele
1987 Nagele
1988 Tonego
1989 Espel

1990 Tonego
1991 Creil
1992 Espel
1993 Bant
1994 Creil
1995 Creil
1996 SVM
1997 Tonego
1998 Nagele
1999 Nagele
2000 SVM
2001 SVM
2002 SVM
2003 SVM
2004 Espel
2005 Nagele
2006 Emmeloord
2007 Emmeloord
2008 Bant
2009 Emmeloord
2010 Bant
2011 Urk
2012 Nagele
2013 RKO
2014 Tonego
2015 Tonego
2016 Tonego
2017 Emmeloord

Kraggenburg won het toernooi 1 keer. 
RKO en Tollebeek wonnen het toernooi 2 keer.
Urk en Ens wonnen het toernooi 3 keer. 
Espel, Creil en Bant wonnen het toernooi 4 
keer. 

Emmeloord won het toernooi 5 keer.
Nagele is 7 keer kampioen geworden.
SVM en Tonego waren 9x winnaar van het 
10-dorpentoernooi.
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WEDSTRIJDSCHEMA

Poule A en B - Tollebeek
Poulewedstrijden

Tijd: Veld 1
09:10 - 09:30 Tollebeek R.K.O.
09:35 - 09:55 Kraggenburg Emmeloord
10:00 - 10:30 Ens Espel
10:35 - 10:55 Tollebeek Kraggenburg
11:00 - 11:20 R.K.O. Emmeloord
11:25 - 11:55 Ens Tonego
12:00 - 12:20 Emmeloord Tollebeek
12:25 - 12:45 Kraggenburg R.K.O.
12:50 - 13:20 Espel Tonego

2e ronde
Tijd: Veld 1

13:40 - 14:10 Nr. 3 poule A Nr. 3 poule B
14:15 - 14:45 Nr. 1 poule A Nr. 1 poule B
14:50 - 15:20 Nr. 2 poule A Nr. 2 poule B

Finale
Tijd: Veld 1

15:30 - 16:00 Winnaar nr. 1 poule A nr. 1 poule B Winnaar nr. 1 poule C nr. 1 poule D

Poule C en D - Nagele
Poulewedstrijden

Tijd: Veld 1
10:00 - 10:30 Nagele Creil
10:35 - 11:05 Flevo Boys 3 S.V.M.
11:10 - 11:40 Nagele Bant
11:45 - 12:15 Flevo Boys 3 Urk 3
12:20 - 12:50 Creil Bant
12:55 - 13:25 S.V.M. Urk 3

2e ronde
Tijd: Veld 1

13:40 - 14:10 Nr. 3 poule C Nr. 3 poule D
14:15 - 14:45 Nr. 1 poule C Nr. 1 poule D
14:50 - 15:20 Nr. 2 poule C Nr. 2 poule D

Finale
Tijd: Veld 1

15:30 - 16:00 Winnaar nr. 1 poule A nr. 1 poule B Winnaar nr. 1 poule C nr. 1 poule D

1

DE FINALE (15.30 UUR) WORDT GESPEELD IN TOLLEBEEK.



VERS, VOORDELIG 
EN EEN GROOTS ASSORTIMENT

Ambachtelijke slagerij en traiteur

Slijterij

Drogistore

Groot assortiment bloemen en planten

Coop Greidanus 
Emmeloord

Naast 1.600m² winkeloppervlak vindt u bij ons ook:

Rens Boons
Tel. 06-23008037
E-mail: rensboons@gmail.com
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Mijn naam is Riny Balk, 60 jaar en trotse 
voorzitter van de mooie club S.C. Espel, die 
zojuist het 60-jarig bestaan heeft gevierd. 
Ik ben ooit begonnen bij S.C. Emmeloord 
te voetballen in de jeugd. Als senior heb ik 
op de zaterdag in het 2e gevoetbald bij S.C. 
Emmeloord. Ik heb zelf nooit meegedaan met 
het 10- dorpentoernooi.
SC Espel heeft 8 jeugdteams en 4 
seniorenteams (inclusief een damesteam). Het 
1e elftal staat op een 5e plek. Hier zal niet veel 
verandering meer in komen.
Onze vereniging heeft op moment van schrijven 
het afgelopen weekend het 60-jarig bestaan 
gevierd. De zaterdag zat vol met activiteiten 
waar onder een zeskamp voor de jeugd, 
een Freestyler (Nederlands kampioen) die 
ongelooflijk veel deed met een bal en hierna een 
clinic gaf. Vervolgens oud-Heerenveen (met o.a. 
Gert Jan Verbeek , Pieter Bijl en Jan de Jonge) 
tegen een gemengd dames/heren team van S.C. 
Espel. Vervolgens een buffet en een feestavond 
met Full House. Kortom een schitterende dag 
waar wij nog lang van na kunnen genieten. 

Binnenkort is de officiële opening van ons 
MFS en gaat ook de voetbal gebruik maken 
van een nieuwe accommodatie. Zonder al 
veel te verklappen is dit gebouw straks een 

paradepaardje voor de polder waar menige 
vereniging jaloers op zal zijn. Door inzet van 
velen is er iets schitterends neergezet waar S.C. 
Espel zich mee zal onderscheiden.
Inmiddels zijn er twee nieuwe trainers 
aangesteld voor het nieuwe seizoen. Patrick 
Helsdingen gaat na vele jaren onze club 
verlaten. Als jeugdtrainer begonnen en de 
laatste drie seizoenen als hoofdtrainer van het 
eerste. Een echte clubman, die de komende tijd 
nog op een andere wijze aan S.C. Espel blijft 
verbonden. Hendri van Eerde (oud-trainer van 
S.C. Espel) gaat samen met Mark Jol (oud-1e 
elftalvoetballer) het 1e trainen. Een prima combi 
van veel trainerservaring en voetbalervaring.

Het 10-dorpentoernooi is niet meer weg 
te denken binnen de polder. Dit jaarlijkse 
evenement heeft een bindende factor voor alle 
clubs in de polder. Wij gaan er alles aan doen 
om in ieder geval de poulefase door te komen 
en misschien daarna voor een verrassing te 
zorgen.

Wie het toernooi gaat winnen? Geen idee en het 
is wat mij betreft ook niet zo interessant. Lekker 
voetballen, leuke mensen ontmoeten en leuke 
gesprekken met elkaar hebben is wat mij betreft 
belangrijker op zo’n polderevenement.

SC ESPEL
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Aan de clubs werd gevraagd om de voorzitters 
aan het woord te laten in het blad dat voor 
u ligt. Op het moment van schrijven hebben 
we officieel nog geen voorzitter, nadat Rens 
Koene in november na 6 jaar afscheid nam als 
voorzitter. Gelukkig hebben we iemand kunnen 
vinden die per aankomend seizoen het stokje 
wil overnemen.
 
Voor nu zult u het moeten doen met een 
stukje van de penningmeester. Mijn naam is 
Jochem Plat en sinds mijn 6e voetballend bij 
V.V. Nagele. Momenteel speel ik in het 2e elftal 
van de vereniging. In het verleden altijd in het 
1e gespeeld. Mijn eerste invalbeurten mocht ik 
maken onder Joop van den Berg. Vast bij de 
selectie kwam ik toen Steven van Mourik trainer 
werd. Later ook Igor van Gelderen en Martin de 
Jong als trainers gehad. 
 
Het tiendorpentoernooi vind ik  een mooie 
traditie, waar ik graag aan meedeed. De 
doordeweekse wedstrijden hadden altijd iets 
speciaals al snap ik dat er voor gekozen is 
om alles op één dag te spelen. Hoe Nagele 1 
zal presteren op het aankomende toernooi is 
moeilijk te zeggen. Er zullen wat wijzigingen 
plaats vinden in de selectie; een aantal spelers 
stopt en jeugd zal doorschuiven, en die zullen 

tijd nodig hebben. Met Evert Tromp hebben we 
een nieuwe trainer, hij volgt Bennie Vissers op. 
Dit seizoen kon Nagele 1 geen potten breken. 
Na de 2e plaats vorig jaar zal het team nu 
8e eindigen. Wat te laag misschien, al is het ook 
deels te verklaren door de krappe selectie.
 
De afname van het aantal seniorleden is een 
ontwikkeling die we bij meerdere clubs zien. 
Ook voor de KNVB ligt hier een taak om op in te 
spelen. Ik vind het vreemd dat ons 1e elftal een 
competitie heeft met 12 ploegen en het 2e elftal 
14 ploegen. Juist 2e en 3e elftallen zullen baat 
hebben bij kleinere competities waar af en toe 
ruimte is voor een vrije zaterdag.
 
V.V. Nagele heeft twee heren seniorenteams 
en een damesteam samen met 
Tollebeek. Daarnaast wint het 35+ voetbal op 
de vrijdagavond aan populariteit. De bezetting 
van de jeugd is goed te noemen. In elke 
leeftijdscategorie hadden we afgelopen seizoen 
een team. De vereniging in zijn geheel staat 
er goed op. Plezier is belangrijk en we zijn blij 
met al onze vrijwilligers die de club draaiende 
houden.
 
Tot slot, als winnaar van het tiendorpen toernooi 
tip ik Tonego.

VV NAGELE



54 JAAR
TIENDORPEN

TOERNOOI
TOLLEBEEK

De plek waar jij je vrienden ontmoet!
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Mijn naam is Albert Bijdevaate, sinds 2014 
voorzitter afdeling voetbal van SC Bant. 
Geboren op 25 januari 1960, dit betekent dus 
58 jaar oud. Sinds mijn 8e jaar spelend lid bij 
Flevo Boys. Ik ben altijd keeper  geweest, wat 
ik nog steeds graag doe, maar door blessures 
weinig meer op doel sta. 
Sinds 2007 ben ik lid van SC Bant wegens 
verhuizing naar Bant. Op dit moment hebben 
we 2 seniorenelftallen, 7 jeugd gecombineerde 
elftallen met SC Creil en 6 pupillen teams. 
Met een aantal van ca. 150 leden, zijn wij trots 
dat ons 1e team op het moment van schrijven 
4e klasse speelt. Door de vele uitgestelde 

SC BANT

wedstrijden dit voorjaar, waar we 6 wedstrijden 
achter liepen, hebben we een lastige competitie 
gekregen, met name in de maand april, waarin 
we 2x per week moesten spelen. 
Voor de toekomst willen we de samenwerking 
met SC Creil verder uitbreiden met de senioren. 
Dit moet ook een garantie zijn voor onze 
jeugd om ook in de toekomst nog teams te 
hebben waar ze van dit mooie spelletje kunnen 
genieten. 
Op moment van schrijven is het voor het eerste 
nog strijden om in de derde klasse te blijven. 
Op het tiendorpentoernooi hopen we weer mee 
te strijden om de titel. 



Maak het u makkelijk!
Thuis of op kantoor.

Catering met 
   een grote C

JB’s Catering • Bedrijfsweg 2 • 8304 AZ Emmeloord
Tel.: 0527 - 619 761 • Fax: 0527 - 619 749 • sales@jbcatering.nl • www.jbcatering.nl

                 

Het Revier 4
8309 BE Tollebeek

t  0527 65 15 44
i  www.janzuidema.nl

e  zuidema@tollebeek.nl
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Naam en leeftijd.
Klaas Jan Loosman, 54 jaar, voorzitter van de 
voetbalafdeling van SV Ens.

Heeft u zelf ook gevoetbald (of voetbalt u 
nog steeds) en hoe zag uw voetbalcarrière 
eruit?
Gevoetbald bij SC Creil en later op zondag nog 
een paar jaar bij SC Emmeloord.

Heeft u ook met het 10 dorpentoernooi 
meegedaan en hoe ging dat?
Nee nooit meegedaan, mijn kwaliteiten lagen op 
een lager niveau.

Hoeveel jeugdteams en seniorenteams heeft 
uw vereniging op dit moment?
SV Ens heeft in totaal 18 teams, waar onder 
3 senioren teams, 2 damesteams en de rest 
junioren en pupillen. Met een aantal teams 
hebben wij een samenwerking met FC 
Kraggenburg. 

Hoe staat het eerste elftal er voor en waar 
zullen ze dit jaar eindigen?
Ze staan nu nog op de zesde plaats en dat zal 
ook wel zo blijven verwacht ik. We hebben dit 
jaar weer veel wisselingen, blessures in het 
1e elftal en onze trainer Jan Jonkers heeft het 
daardoor niet altijd makkelijk om zijn beste 
spelers op te stellen

SV ENS

Hoe draait uw vereniging op dit moment?
De vereniging draait goed, wij hebben geen 
klagen. We hebben een mooi complex. De 
resultaten binnen de jeugdelftallen zijn goed, 
een aantal kan nog kampioen worden en een 
aantal teams zitten nog in de bekercompetitie. 

Zijn er ontwikkelingen binnen uw club?
We hebben met een aantal jeugdteams een 
samenwerking met FC Kraggenburg en deze 
samenwerking willen we verder uitbouwen. 

Wat vindt u van het 10 dorpentoernooi?
Een mooi evenement, jaarlijks een sportief 
gebeuren met af en toe een verrassende 
winnaar. Ik zou graag zien dat alle dorpen 
zouden kunnen profiteren door ook wedstrijden 
(voorrondes) in de dorpen af te werken.

Hoe hoog schat u de kansen in dat uw club 
dit jaar het toernooi wint?
Tja dat is lastig, we hebben voor volgend 
seizoen een nieuwe trainer, Richard Nijboer. 
Vanuit de JO19 komen er een paar goede 
voetballers door naar de selectie, wellicht kan 
SV Ens stunten. 

Wie gaat het toernooi dit jaar winnen?
Gezien de stand op de ranglijst en de klasse 
waarin ze voetballen, verwacht ik veel van 
Tonego.
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- Allround grondwerk met mobiele kraan, minikraan of minishovel. Evt. in combinatie met laser.
- Sloopwerkzaamheden met sloophamer en sloop/sorteergrijper.
- Bomen opsnoeien of omzagen, incl. afvoeren hout en wegfrezen stob.
- Kilveren met max. 3 combinaties (met of zonder laser) in samenwerking met Agrarisch Loonbedrijf Jager.
- Transport met trekker en kipper of aanhanger (eventueel met huif).
- Drains doorspuiten en eventueel herstellen.
- Slootonderhoud (talud optrekken, uitdiepen, maaikorven, klepelen - evt. met afvoerbandje

en herprofileren met behulp van GPS).
- Mest en compost opladen en uitrijden met 2 combinaties. Onze mestwagens zijn voorzien van weegsysteem

en doseercomputer en de trekkers zijn uitgerust met GPS. In samenwerking met Agrarisch Loonbedrijf Jager.
- Zaaien gras en granen met trekker voorzien van neuswiel.
- Reinigen weg of erf met veegmachine. Eventueel in combinatie met water.
- Sneeuw schuiven en zout strooien.
- Leveren (tuin)grond, (straat)zand, betonplaten, sleufsilo’s en strooizout.
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Ik ben Dick Hulsebosch, voorzitter van VV 
Tollebeek. Ik ben getrouwd en in ons gezin is 
iedereen betrokken bij de voetbal. Mijn vrouw 
Irma doet het wedstrijdsecretariaat, een dochter 
speelt bij de dames en traint de kabouters, een 
dochter is leider bij de dames en beide zoons 
spelen.
Zelf heb ik jaren gevoetbald, ongeveer 10 
jaar in het eerste elftal en nog wat jaren in de 
veteranen. Tijdens mijn voetballoopbaan heb 
ik helaas veel blessureleed gekend, vooral met 
mijn knie. Het tiendorpentoernooi verschillende 
keren gespeeld. Prachtig vond ik dat. Eén 
keer gewonnen, maar de eerlijkheid gebied te 
zeggen dat mijn knie toen mijn speeltijd ernstig 
beperkte. Wat ik me ook nog herinner is dat ik 
in één van de toernooien in een wedstrijd tegen 
Espel tegenover Pieter Bijl kwam te spelen. 
Na de wedstrijd werd bekend dat Pieter naar 
Heerenveen ging. Dat was nieuws toen in de 
NOP, en dát terwijl ik Pieter uit de wedstrijd had 
gespeeld, althans voor mijn gevoel ;-)

Op dit moment hebben we alle juniorenteams 
bezet, hebben we 3 seniorenteams en in 
samenwerking met Nagele een damesteam. 
Bij de senioren draait het goed. Bij zowel het 
eerste als tweede is de bezetting en sfeer goed. 
Het derde team is een vaste waarde voor de 
vereniging, zowel op veld als in kantine. Er 
is wel zorg over de bezetting en continuïteit 
van het damesteam. Dat is allemaal nog een 
uitdaging.
Met de komst van de nieuwe trainer Gert Vosjan 
is het eerste team weer wat herschikt. Dat heeft 

tijd nodig. Voor de winterstop wat wisselvallig, 
maar na de winterstop wat stabieler. We staan 
stabiel in de middenmoot maar op moment van 
dit schrijven zijn we, met nog één wedstrijd te 
gaan, nog in de running voor een periode, en 
daarmee PD-wedstrijden. Dat zou een mooie 
prestatie zijn.
De vereniging draait op dit moment zéér goed. 
Sportief en financieel gezond. Veel leden voor 
een dorp als Tollebeek en vele dorpsgenoten 
zijn als vrijwilliger nauw bij de club betrokken. 
Punt van zorg is wél om voldoende vrijwilligers 
betrokken te houden én de vrijblijvendheid 
die veel leden hebben wat terug te brengen. 
Die vrijblijvendheid is een gemeengoed, maar 
voetbal is een teamsport! Dan moet je er op zijn 
tijd wél voor elkaar zijn.

Prachtig toernooi dit tiendorpentoernooi!! 
Zoals vorig jaar al beschreven. Ik denk dat 
het een uniek toernooi is in de hele wereld, 
alle teams uit één regio/gemeente met een 
enorme sportieve onderlinge binding tussen alle 
deelnemende verenigingen.

Ik denk dat Tollebeek in staat moet zijn om in 
de kruisfinales te komen, maar ja, hoe fit komt 
iedereen van vakantie terug.
Marknesse heeft een sterk seizoen achter de 
rug, Luttelgeest is vaak een goeie cupfighter, 
dat laten ze de afgelopen jaren in de zaal ook 
zien. Emmeloord is de laatste jaren stabiel in 
de finalerondes maar ja, ik ben nu eenmaal 
voorzitter van Tollebeek. Dan kan er maar één 
de winnaar worden: VV Tollebeek!

VV TOLLEBEEK



er kan er maar één De beste zijn!
bekers medailles beelden

rozetten vaantjes graveerwerk
glas graveren/sublimeren

Jonkers SportprijzenJonkers Sportprijzen
Visarend 4 • 8309 CA Tollebeek • Tel. 0527-613086

info@jonkerssportprijzen.nl 
www.jonkerssportprijzen.nl
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Mijn naam is Marc Kalkdijk, 46 jaar oud 
en ruim 2.5 jaar voorzitter van de mooie 
voetbalvereniging RKO. Van mijn 6e tot 32e jaar 
heb ik actief gevoetbald bij S.C. Creil waarvan 
vanaf mijn 17e  tot mijn 32e in het eerste elftal. 
We hebben destijds een aantal jaren derde 
klasse gevoetbald en Creil is volgens mij ook 
nooit hoger gekomen. Ook deden wij jaarlijks 
mee aan het Tiendorpentoernooi. 
Ik verhuisde op mijn 25e naar Rutten. Toen 
mijn zoon, en later ook mijn dochter, gingen 
voetballen raakte ik betrokken bij RKO als 
trainer en jeugdleider. Eerst ben ik leider 
geworden van het team van mijn zoon. Het 
jaar erna werd ik gevraagd om trainingen te 
geven. Ook dit leek me leuk en ik heb toen 
3 jaar achter elkaar trainen gegeven aan 
respectievelijk de B’s, A’s en de E1. Zo’n 3 
jaar geleden is mij gevraagd of ik voorzitter 
wilde worden. Dit heb ik in eerste instantie 
afgeslagen, ik was namelijk al voorzitter van 
TCR (Tennis Club Rutten). Toen ik er wat langer 
over nadacht, heb ik echter toch besloten de 
uitdaging aan te gaan want wat is er nou leuker 
om in een bestuur te zitten van een vereniging 
waar nogal wat te doen is. Denk bijvoorbeeld 
alleen al aan een nieuwe accommodatie. Veel 
werk, maar vooral ook heel leuk om te doen.
RKO heeft het jaar 2017/2018 alle jeugdteams 
ingevuld en van de JO9 en JO11 hebben 
we twee teams. Bij de senioren zijn er 3 
mannen elftallen, 1 vrouwenelftal (samen 
met Creil), 1 vrouwen zevental, en 1 mannen 
zaalvoetbalteam. 
Zoals het nu op moment van schrijven 
lijkt, krijgen we voor volgend seizoen alle 
jeugdteams weer volledig ingevuld. Bij de 
senioren komt er een extra vrouwen zevental en 

een extra mannen zaalvoetbal team bij.
Ons eerste elftal doet, net als de afgelopen 3 
jaar, mee in de onderste regionen van de 4e 
klasse. Rechtstreekse degradatie ontlopen 
we. Dit omdat we 4 punten los staan van 
de nummer laatst (Old Forward)  en we nog 
1 wedstrijd te spelen hebben. We hebben 
ook nog kans de nacompetitie te ontlopen: 
dan moeten we 1 punt meer pakken dan 
Kraggenburg en ook BEW onder ons houden. 
Zoals de meesten wel zullen weten, beginnen 
de gebouwen sterk te verouderen bij RKO.      
Sinds afgelopen winter is de kogel door de 
kerk en zal er een MFA (Multi Functionele 
Accommodatie) gebouwd gaan worden. In 
deze MFA zullen in ieder geval de scholen, het 
kindcentrum, het dorpshuis, de TCR en RKO 
participeren. Voor RKO betekent dit een mooi 
nieuw onderkomen. Zoals het nu lijkt, zullen we 
hier vanaf seizoen 2020/2021 gebruik van gaan 
maken.  
Ik ken het Tiendorpen Toernooi al vanaf mijn 
jeugd, ik vind dit een leuk initiatief wat niet 
mag ontbreken aan een voetbalseizoen.  In 
het verleden werd het toernooi, voor de eerste 
elftallen, nog ’s avonds na de competitie 
gespeeld. Persoonlijk vind ik dat leuker dan op 
1 dag. Naarmate het seizoen vordert en het spel 
bij RKO steeds beter wordt, denk ik dat RKO 
de winnaar wordt van het Tiendorpentoernooi 
2018. Ik verwacht dat Tonego een goede 
tweede wordt.
Tot slot wens ik de organisatie en de 
deelnemers van het Tiendorpen Toernooi een 
heel sportief en gezellig toernooi toe.

Marc Kalkdijk, 
voorzitter vv RKO

RKO



Oosterringweg 8-1

8316 RZ Marknesse

Tel. 0527 201457
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krijger-uienhandel@planet.nl
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Naam en leeftijd.
BERT GEERTS,  54 jaar, voorzitter SV Tonego.

Heeft u zelf ook gevoetbald (of voetbalt u nog 
steeds) en hoe zag uw voetbalcarrière eruit?
Zodra ik op voetbal mocht ben ik op voetbal gegaan 
bij s.v. Tonego, waarschijnlijk was ik 7 of 8 jaar. Ik 
denk dat ik tot mijn 35ste zelf gevoetbald hebt, maar 
i.v.m. met mijn werk bij Albert Heijn was dat om de 
2-weken. In de jeugd had ik een bekende trainer 
(Tommy Maes, nu wonend in Creil) en mede door 
hem wonnen we regelmatig, maar in de junioren werd 
trainen steeds lastiger (ook door studie) en moet 
ik eerlijk bekennen, raakte een carrière bij de selectie 
van Tonego steeds verder uit beeld (deze informatie 
had ik liever niet prijs gegeven in verband met mijn 
geloofwaardigheid als voorzitter en coach).
Helaas heb ik dus nooit meegedaan als speler.

Hoeveel jeugdteams en seniorenteams heeft uw 
vereniging op dit moment? 
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen gaan we 
ervan uit dat we nog steeds 3 seniorenteams, 1 
damesteam en 1 zaalvoetbal hebben. Wat betreft 
de junioren hebben we een aantal lastige jaren, zo 
hebben we komend seizoen geen B’s en geen A’s, 
wel verwacht ik dat ons meisjesteam doorgaat. 
In de jeugd van 6 tot 12 hebben we wel gelukkig 
meerdere teams, waarschijnlijk 6, mogelijk 7.

Hoe staat het eerste elftal ervoor en waar zullen 
ze dit jaar eindigen?
Ons eerste speelt een zeer spannende competitie 
in de 3de Klasse D, waarbij we al in de middenmoot 
gestaan hebben en in de winterstop op de eerste 
plaats en sinds 29 april staan we ook weer 
1ste, maar we hebben 4 concurrenten binnen 
enkele punten. Dus het blijft waarschijnlijk spannend 
tot de laatste dag, waarop een aantal concurrenten 
elkaar treffen en wij naar Hoogeveen moeten. Het 

zou geweldig zijn om daar KAMPIOEN te worden voor 
de camera’s van Hoogeveen tv.

Hoe draait uw vereniging op dit moment?
Onze vereniging draait prima, al kunnen we altijd 
spelers en zeker ook vrijwilligers gebruiken. Zo 
kunnen sollicitanten zich melden bij onze aanvoerder 
TIM, indien ze in aanmerking willen komen om vast 
vlagger bij ons 1ste te worden. Ik wil nog wel noemen 
dat we als Tonego in december 2017 voor het eerst 
de 10 dorpen E-games hebben georganiseerd en 
dat we dit voorjaar bij Tonego een echt sportgala 
hebben gehad, met echte verkiezingen bij onze omni-
vereniging. Super geslaagd en super georganiseerd 
door een aantal leden.

zijn er ontwikkelingen binnen uw club gaande?
We blijven vasthouden aan ons motto: “Tot ons nut 
en genoegen opgericht” en ook willen we graag 
dat iedereen zich bij ons thuis voelt en graag blijft, 
een voorbeeld daarvan is onze hoofdtrainer die aan 
zijn 10de seizoen begint.

Wat vindt u van het 10 dorpentoernooi?
Prachtig toernooi, zeker als je hem wint. Vaak mooi 
weer.

Hoe hoog schat u de kansen in dat uw club dit jaar 
het toernooi wint?
Het zou valse bescheidenheid zijn als ik niet zou 
zeggen, dat ik vind dat we hem moeten winnen of in 
ieder geval om te prijzen moeten meedoen.

Wie gaat het toernooi dit jaar winnen?
Zoals ik al schreef gaat ik uit van Tonego, maar ik 
wil clubs als SVM en Bant natuurlijk uitdagen om dit 
niet te laten gebeuren. En op een toernooidag zijn er 
ook altijd kansen voor outsiders, dus wie weet gaat 
Tollebeek met de eer strijken.

SV TONEGO



www.klif18.nl
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Naam en leeftijd. 
Wim van Diepen, 54 jaar.
Voorzitter SV Marknesse.
 
Heeft u zelf ook gevoetbald (of voetbalt u 
nog steeds) en hoe zag uw voetbalcarrière 
eruit? 
Voetbal nog steeds H4 SVM, hele jeugd 
gevoetbald, daarna volleybal en zaalvoetbal en 
de laatste jaren weer voetbal.

Heeft u ook met het 10 dorpentoernooi 
meegedaan en hoe ging dat? 
Wel bij de jeugd, niet bij de senioren.

Hoeveel jeugdteams en seniorenteams heeft 
uw vereniging op dit moment? 
4 seniorenteams. 

SV MARKNESSE
Hoe staat het eerste elftal ervoor en waar 
zullen ze dit jaar eindigen? 
Kampioen 4e klasse A.
 
Hoe draait uw vereniging op dit moment? 
Goed.

Zijn er ontwikkelingen binnen uw club 
gaande? 
Onderhoud van gebouwen heeft op dit moment 
onze volle aandacht.
 
Wat vindt u van het 10 dorpentoernooi? 
Mooie traditie, in stand houden.
 
Hoe hoog schat u de kansen in dat uw club 
dit jaar het toernooi wint? 
Hoog, we gaan winnen.
 



n  SLOOPWERK

n  ASBESTVERWIJDERING

n  BETONBOREN/-ZAGEN

n  BOUWEN MACHINEFUNDATIES

n  SLOPEN STALEN BOUWWERKEN

Economieweg 9  n  8304 AD Emmeloord

Tel:  0527 61 42 03  n   Fax: 0527 62 00 69

www.vannoortsloopwerken.nl

info@vannoortsloopwerken.nl  
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Mijn naam is Dick Hellinga en ik ben op 15 
maart 1951 geboren op het prachtige
waddeneiland Schiermonnikoog.
Zelf heb ik gevoetbald (ik was keeper) bij de 
plaatselijke voetbalclub daar op het
eiland “De Monnik“.  In die tijd speelde men 
nog niet in compitieverband. Het was meer 
zomeravondvoetbal (hobbyvoetbal zouden 
ze op Urk zeggen). Meestal werd er gespeeld 
tegen badgasten en elftallen die op het eiland 
kwamen.
Een voetbalcarriére heb ik niet gehad. Dat 
kwam met name door het feit dat ik in verband 
met studie al vroeg het eiland moest verlaten. 
Waar we gewoond hebben, ben ik altijd wél 
supporter geweest.
Ik heb nooit aan het 10 dorpentoernooi 
meegedaan. Ik ken het alleen van de verslagen 
uit de krant. 
De sportvereniging Urk telt op dit moment 
80 teams (verdeeld onder seniorenelftallen, 
juniorenelftallen, dameselftallen, kabouters en 
eigen divisie).  Er zit vooral groei in de laatste 
drie categorieën.
Ons vlaggenschip – het eerste elftal – speelt in 
de Hoofdklasse B en staat mooi in het linker 
rijtje. Dat valt na een tegenvallende seizoenstart 
alleszins mee. Tevens speelden we in de finale 
tegen de ‘buren’ Flevo Boys om de noordelijke 
districtsbeker en loten daarom komend seizoen 

mee in de grote KNVB-beker. We hopen daarin 
op aansprekende tegenstanders, zoals een 
aantal jaren geleden tegen Ajax.
We draaien als vereniging een goed seizoen. 
Binnen de club zijn er geen noemenswaardige 
ontwikkelingen gaande, al denken we best na 
over de toekomst, met name over verbetering 
van de accommodatie en over de voorstellen 
die ons bereiken via de KNVB.
Over het 10 dorpentoernooi kan ik geen mening 
geven, aangezien ik pas sinds januari 2018 
voorzitter van SVU ben. Ik vind het een goed 
initiatief. Het is goed dat er in de polder op 
dit terrein ook oog voor elkaar is. Ik kan dan 
ook de kansen voor Urk 3 om dit toernooi te 
winnen niet goed inschatten. Ik weet wél dat 
we op Urk altijd voor het hoogste gaan. Of dit 
bereikt wordt is van vele factoren afhankelijk. 
Het is nog vakantietijd wanneer het toernooi 
gespeeld wordt en het is dan de vraag of alle 
spelers aanwezig kunnen zijn en hoe zit het met 
de trainingsopbouw etc. Allemaal zaken die 
bepalend kunnen zijn voor een goed resultaat.  

Ik spreek wel de hoop en de verwachting 
uit dat het een in alle opzichten geslaagd 10 
dorpentoernooi mag worden!

Dick Hellinga, 
voorzitter SVU  

SV URK 3
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Wedstrijdreglement

1. Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 25 
augustus 2018. De poulewedstrijden en halve 
finales worden gespeeld op het terrein van V.V. 
Tollebeek en V.V. Nagele, de finale zal gespeeld 
worden bij V.V. Tollebeek

2. De deelnemende elftallen zijn: 
  1. VV Tollebeek  8. SC Bant
  2. VV Nagele  9.  R.K.O.
  3. SV Ens   10. SC Creil
  4. FC Kraggenburg  11. SC Espel
 5. S.V.M.   12. SV Urk 3
  6. Flevo Boys 3 13. Tonego
 7. SC Emmeloord
3. De spelers moeten gerechtigd zijn voor 
  betreffende vereniging en voor de 
  betreffende spelersgroep in beker- en/of 
  competitiewedstrijden uit te komen. Het 
  toernooi kan worden beschouwd als 
  voorbereiding op het nieuwe seizoen. In het 
 kader hiervan is het toegestaan spelers in 
 te zetten die de komende competitie voor 
  desbetreffende vereniging zullen gaan 
 uitkomen. Echter dit kan alleen als een 
  geldig overschrijfformulier (of kopie hiervan) 
 kan worden overlegd bij het wedstrijd-
  secretariaat. Bovengenoemde speler kan 
  dan uiteraard niet voor én zijn oude én zijn 
 toekomstige vereniging uitkomen. Het 
 maximaal aantal spelende spelers op het 
 toernooi zijn 15 veldspelers en 2 keepers.
4. Het toernooi wordt gespeeld volgens de 
 reglementen en bepalingen van de K.N.V.B 
  en van de K.N.V.B afdeling Noord. 
  Echter per wedstrijd zijn er maximaal 
  3 wisselmomenten. Onder wisselen wordt 
  verstaan dat een reeds eerder gewisselde
  speler terug mag keren op het veld. 
  Wanneer de scheidsrechter een speler met 

 een gele kaart bestraft dan volgt 
 automatisch 5 minuten straftijd. De gele 
 kaart dient echter wel getoond te worden. 
  Begaat dezelfde speler tijdens dezelfde 
  wedstrijd nogmaals een overtreding die 
  bestraft dient te worden met een gele kaart, 
  dan dient deze speler uit het veld te worden 
  gezonden (2x geel = rood), en niet meer 
  terug mag keren gedurende deze wedstrijd. 
  Bij een directe rode kaart dient de speler uit 
 het veld te worden gezonden en mag niet 
  meer terugkeren gedurende deze wedstrijd. 
  Alle kaarten en tijdstraffen vervallen voor 
  de eerstvolgende wedstrijd.
5. De wedstrijden worden gespeeld in 4 poules van 3 

of 4 teams. In de poules wordt een halve competitie 
gespeeld, de poulewedstrijden duren 20 of 30 
minuten. De halve finales duren 30 minuten en de 
finale zal ook 30 minuten duren.

  Wanneer een elftal zich terugtrekt voor 
  de kruisfinales, dan gelden de volgende 
  regels binnen een poule:
  nr. 1 trekt zich terug > nr. 2 wordt nr. 1 
  > nr. 3 wordt nr. 2.
  nr. 2 trekt zich terug > nr. 3 wordt nr. 2.
6. De wedstrijden hebben een speelduur van 
  De wedstrijden hebben een speelduur van 1 x 20 of 

30 minuten. De finale zal 30 minuten duren. Tijdens 
de wedstrijd wordt er niet van speelhelft gewisseld. 
De speelhelft en aftrap van de poulewedstrijden 
worden bepaald aan de hand van het speelschema. 
De speelhelft en aftrap van de halve finale en de 
finale worden bepaald door middel van een tos. 

7. Eindigen meerdere elftallen in dezelfde 
  poule met een gelijk aantal winstpunten 
  dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit 
  ook gelijk dan wordt gekeken naar het 
  doelsaldo. Mocht dit echter ook geen 
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 uitsluitsel geven dan wordt het aantal 
  doelpunten vóór van beide elftallen 
 vergeleken. In het uiterste geval wordt een 
 beslissing verkregen door iedere partij 5 
 strafschoppen te laten nemen. Deze
  strafschoppen dienen te worden genomen 
  door verschillende spelers. Indien beide 
 elftallen elk vijf strafschoppen hebben 
 genomen en de stand is nog gelijk, dan 
 wordt het nemen van strafschoppen 
  voortgezet, doch dan elkens 1 strafschop 
  per team totdat ieder team een gelijk 
  aantal strafschoppen heeft genomen en de 
  ene partij een doelpunt meer heeft dan de 
  andere. Elke strafschop moet worden 
  genomen door een andere speler. Een 
 speler mag pas een tweede strafschop 
  nemen als alle andere spelers en 
  keeper(s) van zijn partij een strafschop 
  hebben genomen.
8. Eindigt een halve finale of de troostfinale in
  een gelijkspel, dan worden er 
  strafschoppen genomen als onder punt 7 
 van dit reglement. Eindigt de finale in een 
  gelijkspel, dan wordt er na 5 minuten 
 verlengd met 1 x 10 minuten. De speelhelft 
  en aftrap van de verlening wordt bepaald 
  door nogmaals een tos. Is ook de stand na 
 de verlening gelijk, dan worden er 
  strafschoppen genomen als onder punt 7 
 van dit reglement.
9. Elk elftal is verplicht minstens 5 minuten 
  voor aanvang van de wedstrijd met haar 
  leider gereed te staan bij het aangegeven 
 terrein. Ieder deelnemend elftal is 
  verplicht een grensrechter te leveren. 
 Voor de finale zorgt V.V. Tollebeek voor 
  de grensrechters.
10. Spelers die door de K.N.V.B voor 1 of 
  meerdere wedstrijden zijn geschorst, 

  mogen wel deelnemen aan het 
  10-dorpentoernooi.
11. Voor de 4 finalisten, de beste speler en 
  de topscoorder(s) van het toernooi zijn 
  prijzen beschikbaar. Tevens wordt er een 
  “Fair-Play”-beker uitgereikt aan de 
  sportiefste deelnemer. De beoordeling 
  hiervan ligt in handen van de 
  scheidsrechters. De beoordeling van de 
  beste speler van het toernooi wordt 
  gedaan door een aantal deskundige 
  mensen die V.V. Tollebeek hiervoor heeft 
 gevraagd. Daarvoor dient voor de 
 wedstrijden door de leider van elk elftal 
  een spelerslijst met rugnummers te 
  worden ingevuld in de bestuurskamer 
 van V.V. Tollebeek.
12. Wedstrijden van elftallen die in strijd zijn 
  met dit reglement, worden geacht niet te 
  zijn gespeeld. Deze elftallen worden 
  gediskwalificeerd en een eventueel 
  gewonnen prijs zal weer ter beschikking 
  moeten worden gesteld.
13. De algemene leiding berust bij het 
  wedstrijdsecretariaat van V.V. Tollebeek 
 onder eindverantwoordelijkheid van het 
  bestuur.
14. Protesten worden niet in behandeling 
  genomen.
15. De organisatie is op geen enkele manier 
  aansprakelijk te stellen voor evt. letsel, 
  diefstal, schade e.d.
16. In de gevallen waarin dit reglement niet 
  voorziet, beslist het wedstrijdsecretariaat.

Wedstrijdsecretariaat en bestuur van vv Tollebeek



Aannemings- en
Bouwbedrijf

Tollebeek
Artemis 12 • 8309 AT Tollebeek • Telefoon 0527 - 651472

Fax 0527 - 651199 • Mobiel 06-22214629

- Verbouw 
- Nieuwbouw 
- Renovatie

badkamer • kozijnen
en deuren • keuken

• woning • bewaarplaatsen
en schuren • woning-

uitbreidingen • enzovoort

Het bedrijf voor uw tuin!

✔ Tuinaanleg 
 Bestrating, schuttingen, vijvers, 
 beplanting, enz.

✔ Tuinadvies en tuinontwerp

✔ Tuinonderhoud
 Gazon maaien, schoffelen, snoeien, 
 bestrating onkruidvrij maken, enz.

Vragen over uw tuin? 

Neem contact op met hoveniersbedrijf 
Hendrickx, telefoon 0527-271088, 

e-mail info@hendrickx.nu
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DANKWOORD

Hopelijk heeft het doorlezen en 
raadplegen van dit boekje en het 
bezoek aan de diverse wedstrijden u 

het nodige kijkplezier opgeleverd.
Wij als bestuur en commissie hadden in ieder 
geval de intentie om er alles aan te doen om 
dit toernooi goed te laten verlopen en het 
u als deelnemers, scheidsrechters, en u als 
bezoekers van dit toernooi, naar de zin te 
maken. Zonder mensen te willen passeren rest 
ons te bedanken:

Hoofdsponsor
• Mulder B.V./Flevotransport B.V. 
 (+ Fair Play Cup en finalebal)

Sponsors van prijzen:
• Partycentrum “De Goede Aanloop”
 (1e prijs)
• Profyto DSD (2e prijs)
• Vereniging van Dorpsbelang Tollebeek 
 (3e prijs)

• Level One Uitzendbureau 
 (4e prijs en beste speler)
• Attent van Slooten Supermarkt (Topscoorder)
• Quick Frozen (loten)

Adverteerders:

Alle adverteerders in dit boekje willen we van 
harte bedanken voor hun bijdrage. 

Deelnemers:

We willen alle deelnemende verenigingen, 
spelers, trainers, begeleiders, supporters en 
natuurlijk niet te vergeten de scheidsrechters, 
bedanken voor hun inzet en medewerking.
Tot slot willen we uw aandacht nog vragen voor 
de verloting die rond dit 10-dorpentoernooi 
wordt gehouden. Voor slechts 1 euro maakt u 
al kans op één van de vele mooie prijzen. De 
trekking is direct na de finale. 

Toernooicommissie en 
bestuur VV Tollebeek



Voor het LATEN opslaan,

sorteren EN/OF

verpakken van

AARDAPPELS
iso 9002

• bruto opslag •

• sorteren •

• elke gewenste verpakking •

• mechanische koeling •

• ook consumptie-aardappels •

• SCHERPE prijs •

Vestiging Emmeloord:
0527 - 697331

Vestiging Stiens:
058 - 2572425

Privé R. Woudwijk:
0527 - 651498

Wij doen het voor u
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www.level1.nl

Level One Uitzendbureau
Postbus 99, 8300 AB  Emmeloord
Daalder 2, 8305 BE  Emmeloord
T. +31(0)527-271369 I. www.level1.nl
F. +31(0)527-271227 E. info@level1.nl

Uw personeel is onze zorg

Level One 
Uitzendbureau

www.level1.nl

• Werving en selectie

• Uitzenden

• Detacheren

• Payroll

• Advies en ondersteuning P&O



Het Spijk 4, 8321 WT  URK   
0527-689134 • 0527-689168   
www.spikker.nl • www.gbu.nl   

Wij zijn uw creatief
strategische partners:
van idee tot realisatie 
voor al uw communicatie!

GBU & SPIKKER:  
EEN SCOREND TEAM!


