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VOORWOORD
Het Tiendorpentoernooi 2019 staat net als 
afgelopen jaar weer gepland aan het begin 
van het seizoen. Op het polderoverleg 
is positief gereageerd op de opzet van 
afgelopen jaar. Mooie korte wedstrijden, 
lekker in de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen. 

We spelen op 24 augustus, de laatste zaterdag 
van de schoolvakantie. Alle ploegen zijn dan al 
weer volop in training voor het nieuwe seizoen.  
Soms zijn de teams door de vakantie niet 
helemaal compleet. Bij het Tiendorpentoernooi 
hebben trainers een mooie gelegenheid om 
dan spelers vanuit tweede teams of talentvolle 
spelers vanuit de jeugd te zien spelen. Daar 
kunnen zij hun voordeel mee doen voor de 
bekerwedstrijden die een week later starten.s

Dit jaar zullen alle wedstrijden weer in Tollebeek 
gespeeld worden. Afgelopen jaar werd het 

tweede veld gerenoveerd. Daar ligt nu weer 
een strakke grasmat. Dus geen belemmeringen 
meer om alle wedstrijden in Tollebeek spelen. 
We zullen gaan spelen in 4 poules van 3 teams. 
Door het samengaan van Bant en Creil zijn er 
12 teams die deelnemen aan het toernooi. Een 
mooie testcase voor Bant-Creil om te zien waar 
zij staan, en tevens ook voor alle andere teams 
natuurlijk.

Het belooft weer op een mooie sportieve start 
van het seizoen te worden voor de ploegen uit 
de NOP en Urk. En als het weer ook een beetje 
wil meewerken zou dat heel mooi zijn! Hoewel, 
we weten sinds afgelopen jaar maar al te goed 
dat een té mooie zomer door droogte ook 
nog wat verstoring kan geven... We gaan het 
meemaken!! 

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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www.tkarrewiel.nl
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VORIGE EDITIE

Kantine/bestuurskamer vv Tollebeek: 650627. 
Toernooicommissie: Jurjen Breukel en Sanne Belle van der Reest,

senioren@vvtollebeek.nl

Emmeloord wint voor de 2e keer 
op rij het 10-dorpentoernooi.

Voor de 2e keer op rij wist Emmeloord het 
10- dorpentoernooi te winnen. Winnen ze 
ook het toernooi van 2019, dan mogen ze de 
wisselbeker houden. 
Vorig jaar is er gestart met een nieuwe opzet 
en datum van het toernooi: waar normaal 
gesproken begin juni gevoetbald werd is 
dit nu verplaatst naar eind augustus. Dus in 
plaats van het seizoen af te sluiten wordt er 
nu geopend met het 10-dorpentoernooi. De 
meeste verenigingen zien deze dag dan ook als 
voorbereiden op het komende seizoen, door 
het spelen van meerdere wedstrijden konden 
ze verschillende opstellingen en tactieken 
proberen. De organisatie heeft hier ook rekening 
mee gehouden en ervoor gezorgd dat alle 
teams minder minuten hoeven te voetballen.
Doordat het 2e veld van Tollebeek gerenoveerd 
werd, moesten 2 poules de wedstrijden spelen 
in Ens. En door de veranderde opzet konden 
alleen de nummers 1 in de poules nog kans 
maken op de titel. In Tollebeek waren dit Bant 
en Emmeloord en in Ens waren dit Tonego 
en S.V.M. De winnaars van deze wedstrijden 
mochten in Tollebeek de finale gaan spelen. 
S.V.M. wist Tonego te verslaan met 1-0. Bant 
en Emmeloord wisten elkaar in evenwicht te 
houden en moest de winnaar bekend worden 
door het nemen van strafschoppen. Emmeloord 
was hier net wat beter in en wist dit met 3-5 te 
winnen.

De finale werd dus gespeeld tussen S.V.M. en 
Emmeloord. Het leek lang op een gelijkspel af 
te stevenen, maar vlak voor tijd wist Emmeloord 
toch te scoren. Hierdoor wisten zij het toernooi 
voor de tweede keer op rij te winnen en ging de 
hoofdprijs weer naar de polderhoofdstad.
Er mochten daarnaast nog een aantal bekers 
uitgedeeld worden.

Eindklassering
1. SC Emmeloord
2. S.V.M.
3. Bant
3. Tonego

Fairplaycup
• Tonego

Topscoorder
• Emiel de Vries - RKO

Beste speler
• Brahim Bandati - SC 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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Met een doelpunt in de slotfase wist SC 
Emmeloord de finale te winnen van het 
10-dorpentoernooi. Het team bleek met Brahim 
Bandati ook nog de bese speler van het 
toernooi in de ploeg te hebben. Dit jaar is SC 
Emmeloord weer van de partij om de titel te 
verdedigen. 

SCE WINT TITEL



Nimrodstraat 15
8309 AC Tollebeek

T +31 (0)527 - 65 64 00
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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
2018 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 6 keer.
Nagele is 7 keer kampioen geworden.
SVM en Tonego waren 9x winnaar van het 
10-dorpentoernooi.
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WEDSTRIJDSCHEMA

Poule A 1 2 Punten Voor Tegen Saldo Eindstand

Emmeloord
Nagele
Urk 3

POULEWEDSTRIJDEN

Tijd Veld 1 Tijd Veld 2

10:00 - 10:30 Emmeloord Nagele 10:00 - 10:30 Kraggenbrug R.K.O.

10:35 - 11:05 Flevo Boys 3 Creil/Bant 10:35 - 11:05 Espel Ens

11:10 - 11:40 Emmeloord Urk3 11:10 - 11:40 Kraggenbrug S.V.M.

11:45 - 12:15 Flevo Boys 3 Tollebeek 11:45 - 12:15 Espel Tonego

12:20 - 12:50 Nagele Urk3 12:20 - 12:50 R.K.O. S.V.M.

12:55 - 13:25 Creil/Bant Tollebeek 12:55 - 13:25 Ens Tonego

VOLGENDE RONDE

13:40 - 14:10 Nr. 3 poule A Nr. 3 poule B 13:40 - 14:10 Nr. 3 poule C Nr. 3 poule D

14:15 - 14:45 Nr. 1 poule A Nr. 1 poule B 14:15 - 14:45 Nr. 1 poule C Nr. 1 poule D

14:50 - 15:20 Nr. 2 poule A Nr. 2 poule B 14:50 - 15:20 Nr. 2 poule C Nr. 2 poule D

FINALE

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

Poule A 1 2 Punten Voor Tegen Saldo Eindstand

Flevo Boys 3
Creil/Bant
Tollebeek

Poule A 1 2 Punten Voor Tegen Saldo Eindstand

Kraggenburg
R.K.O.
S.V.M.

Poule A 1 2 Punten Voor Tegen Saldo Eindstand

Espel
Ens

Tonego



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 Floris Balk, 27 jaar oud en al 
tien jaar voetballend in het eerste elftal. 
Helaas sta ik al sinds november 2017 buiten 
de lijnen met een vervelende knieblessure. 
Uiteraard ben ik wel elke zaterdag langs het 
veld te vinden.

Het 10-dorpentoernooi is voor ons altijd een 
gezellig en leuk toernooi om het seizoen mee 
te beginnen en een mooie kans voor onze 
nieuwe trainer Johan Knoll om het team te 
leren kennen. Tevens is het leuk om tegen 
polderteams te voetballen, ook al hebben we de 
laatste tien jaar dat ik mee doe niet in de finale 
gestaan.
Ik hoop natuurlijk dat wij met S.C. Espel dit 
jaar de finale kunnen halen, maar als ik kijk 
hoe SVM het dit seizoen doet in de competitie 
denk ik dat zij de favoriet zijn (wij spelen beter 
van uit de underdog rol). Het wordt voor ons 
als vijfdeklasser moeilijk om mee te doen voor 
de prijzen, al hebben we er nu wel een leuk en 
enthousiast team voor, dus wie weet.
Afgelopen seizoen zijn we de competitie gestart 
vanuit ons nieuwe sportcomplex waar veel 
vrijwilligers bij geholpen hebben om het tot het 

mooiste en gezelligste complex van de polder 
te maken. Er zijn vele zaken zelf gedaan en 
gemaakt, denk hierbij aan de bar, krukken, 
tafels, kleedkamerinrichting en de houten 
wanden voor meer sfeer. Zo zie je maar weer 
wat je met een kleine vereniging allemaal voor 
elkaar kan krijgen. Zo is ons bestuur ook weer 
druk bezig om een nieuw trainingsveld aan te 
leggen. Een vereniging en bestuur om trots op 
te zijn!
Onze vereniging bestaat uit zeven jeugdteams 
en zes seniorenteams, waaronder een 
zaalvoetbalteam en een recreantenteam die 
iedere zaterdagmiddag trainen.

Wij als eerste elftal gaan er dit seizoen nog voor 
om de nacompetitie te halen om zo eindelijk 
weer eens uit de vijfde klasse te komen. We 
hebben ons dit seizoen af en toe te kort gedaan 
waardoor we de eerste periode titel niet gepakt 
hebben en staan nu nog vierde.

Wij hebben weer veel zin in het 
10-dorpentoernooi en gaan er ook dit jaar weer 
van genieten. Wie weet kunnen we voor een 
leuke verrassing zorgen!

SC ESPEL
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Tollebeek is ook dit jaar weer gastheer 
van het Tiendorpentoernooi. Mooi dat 
deze vereniging al jaar en dag dit toernooi 
organiseert. 

Door de tijd heeft het toernooi allerlei 
veranderingen doorgemaakt, maar het blijft 
een mooi sportief evenement waarin dorpen 
op voetbalgebied hun krachten meten. 
Persoonlijk vind ik ook de sociale sfeer rond 
een Tiendorpentoernooi erg mooi om te zien. 
Ons kent ons buiten het veld maar in het veld 
gaat het om de punten.
Nagele zit in een overgang. Een aantal 
dragende krachten heeft ons 1e elftal de laatste 
jaren verlaten waardoor er veel jong talent door 
kan breken. Bij een kleine club als Nagele heb 

je dan wat tijd nodig om weer een stabiel 1e 
elftal te vormen. Ik zie dat de stijgende lijn er 
inzit met een goede trainer, goede begeleiding 
en enthousiaste gemotiveerde spelers. 
Of Nagele in deze editie al potten kan breken 
zullen we gaan meemaken, maar we gaan er 
wel alles aan doen. Het is mooi dat je je dan 
kunt meten met dorpen die op een veel hoger 
niveau spelen, denk aan Tonego en Marknesse, 
zij zijn wat mij betreft favorieten voor de zege.
Ik wens een ieder een mooi toernooi toe en een 
sportief seizoen voor 2019/2020.

Vriendelijke groet,

Thomas Keur
Voorzitter VV Nagele

VV NAGELE



55 JAAR
TIENDORPEN

TOERNOOI
TOLLEBEEK

De plek waar jij je vrienden ontmoet!
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De echte volgers van het poldervoetbal 
zal het niet ontgaan zijn, maar dit seizoen 
gaan de spelers van Creil & Bant samen 
voetballen. Een ontwikkeling die eigenlijk 
niet uit kon blijven. 

De jeugd voetbalt al jaren samen en bij een 
overgang naar de senioren worden de spelers 
ruw uit elkaar getrokken. Dit klinkt dramatisch 
en is wat aangedikt, maar wat is er nou leuker 
dan voetballen met je maten? De samenwerking 
heeft geleid tot vriendschappen en beide 
dorpen zijn trots daar een vervolg op te kunnen 
geven door de samenwerking uit te breiden. 
Uiteraard lag hier ook de ontwikkeling van het 
seniorenvoetbal aan ten grondslag.
Ik kan me voorstellen dat er in de toekomst 
meerdere polderdorpen het voorbeeld volgen. 
Al is dat natuurlijk aan iedere vereniging voor 
zich.

Als ik het goed heb is dit de 55ste editie van 
het toernooi. Creil-Bant mag dan wel debutant 
zijn, maar door de samenwerking stijgen we 
in de eeuwige ranglijst lijkt me;). Maar liefst 
8x wonnen de verenigingen het toernooi. Voor 
dit toernooi mag je een eindoverwinning niet 
verwachten. De quoteringen van Tonego, SC 

CREIL-BANT

Emmeloord en SVM zullen het laagst zijn, 
maar wie weet verrast er één van de andere 
verenigingen.

Het lijkt me trouwens een lastige klus om dit 
toernooi elk jaar weer te organiseren. Dit zien 
we ook wel terug in de verschillende opzetten 
van de afgelopen jaren. Aan het einde van het 
seizoen gooide de nacompetitie vaak roet in 
het eten. En dit jaar zorgen Creil & Bant weer 
voor een wending die een aanpassing van het 
toernooi vergt. 
Voor mij persoonlijk geldt dat de opzet van 
“vroeger” toch het mooist was. Aan het 
einde van de competitie vrijwel elke avond 
poldervoetbal. Heerlijk toch!
Maar ook het toernooi in de huidige opzet is 
natuurlijk mooi. Altijd een leuk weerzien met 
‘oud’-trainers, -spelers en noem maar op. 
Respect voor de organisatie!

Namens Creil-Bant wens ik iedereen in ieder 
geval een mooi & sportief toernooi toe. En 
veel succes in de competitie het aankomend 
seizoen.

Niels Sonneveld
Lid werkgroep SSA Creil-Bant



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

Mooie
prijzen
winnen?

Doe mee aan de
verloting op dit
10-dorpentoernooi!
Slechts 1 euro per lot.

  Trekking meteen na de finale.
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Wie wordt deze editie de winnaar van het 
toernooi?
Ik verwacht SVM gezien de progressie die ze 
doormaken maar houd rekening met Tonego en 
Tollebeek. Diep in mijn hart zie ik het liefst SV Ens 
de beker meenemen.

Wat zijn uw ervaringen met het 10- 
dorpentoernooi?
Ervaringen zijn goed, altijd altijd top geregeld. 
Ook het verplaatsen van het toernooi naar 
augustus vinden wij prima. Het is een mooie 
traditie, maar tradities zijn er ook om tegen het 
licht te houden. Zo zou het mooi zijn als alle 
verenigingen per toerbeurt wat voorronden bij 
hun eigen vereniging kunnen spelen. Afsluitend 
de kruisfinales en finale in Tollebeek. 

Heeft u ook met het 10 dorpentoernooi 
meegedaan en hoe ging dat?
Zelf nooit het genoegen mogen smaken, mijn 
voetballende kwaliteiten zijn nooit verder 
gekomen dan het 2e of 3e elftal.
 
Hoe heeft uw club het afgelopen jaar 
gepresteerd op het 10 dorpentoernooi?
Ens heeft in het verleden altijd goed gepresteerd, 
de laatste jaren waren de resultaten mager. Vanaf 
dit jaar zijn er veel A-junioren aan de selectie 
toegevoegd (hebben KNVB-bekerfinale gespeeld) 
en zie je dat de resultaten in de competitie beter 
zijn. Ik hoop dan ook dat wij de komende jaren 
met deze selectie weer van betekenis kunnen zijn 
tijdens 10 dorpen zodat we weer voor de prijzen 
kunnen gaan strijden.

Hoe hoog schat u de kansen in dat uw club dit 

SV ENS

jaar het toernooi wint?
Kansen 50/50, het kan in de voorrondes meezitten 
en dan een beetje geluk in de kruisfinales. Realisties 
zullen wij “nog” niet meedoen om de prijzen.

Hoe staat het ervoor moet uw vereniging?
Prima, we zijn dit jaar met FC Kraggenburg een 
SJO aangegaan en dit werkt naar alle tevredenheid. 
Momenteel voldoende senioren om 3 elftallen op 
te stellen, waardoor we soms ook jongens moeten 
teleurstellen. Het mooie daarvan is dat ze in de 
B-categorie kunnen voetballen op zondag bij FCK 
en andersom.

Hoeveel teams heeft uw vereniging?
In totaal 18 teams, 3 senioren, 1 dames en de rest 
jeugd.

Hoe staat het eerste elftal er voor en waar zullen 
ze dit jaar eindigen?
Ze staan momenteel 2e op de ranglijst, en we hopen 
natuurlijk 2e of 3e te worden zodat nacompetitie 
wordt gehaald. Echter het blijft een vreemde klasse 
die 5e. Iedereen kan van elkaar winnen en verliezen. 
We hebben nog 4 wedstrijden te gaan en hopelijk 
gaan we de nacompetitie halen. HJSC wordt in 
goede doen kampioen. 

c. Zijn er ontwikkelingen binnen uw club?
Het is mijn laatste jaar als voorzitter en in november 
tijdens de ALV gaan we ervan uit dat we een nieuwe 
voorzitter kunnen presenteren.
Momenteel is de TC en JC druk met indeling teams, 
trainers en leiders voor seizoen 2019-2020.

Klaas Jan Loosman, 
voorzitter SV Ens
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** NIEUW **

uien zaaien  3 bedden 2,25m

10 enkele rijen / bed

uien rooien 2,25 m

witlof zaaien / schoffelen / rooien

aardappels poten / rooien

bieten zaaien / rooien

spuitwerkzaamheden

klappen / spuiten

combinen granen / graszaad / koolzaad

transport

Loonbedrijf
 Vedelaar 

samenwerken 
voor uw resultaat

Zuidwesterringweg 13 

8308 PC Nagele

tel: 06-51259177

Nieuwe
CV-ketel
nodig?

Woonhuisinstallaties:

•  Ketelvervanging
•  CV-installaties

•  Gasleiding
•  Waterleiding

•  Elektra
•  Meet- en 

regeltechniek

Service en
onderhoud:

•  24-uur 
 storingsdienst
•  7 dagen in de week

•  Onderhoud 
CV-ketels

Ballast grond- &&
loonwerk

- 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.

Vormtweg 12 | 8309 PW | Tollebeek | M 06-53771957 | info@ballast-tollebeek.nl | www.ballast-tollebeek.nl

•   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.

Ballast grond- &&
loonwerk

- 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.

Vormtweg 12 | 8309 PW | Tollebeek | M 06-53771957 | info@ballast-tollebeek.nl | www.ballast-tollebeek.nl
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De competitie staat weer op het punt van 
beginnen; sinds een paar jaar betekent 
dat ook dat het tiendorpentoernooi gaat 
plaatsvinden. Deze nieuwe opzet, vroeg 
in het seizoen, betekent dat er naast de 
strijd voor het eremetaal ook ruimte is om 
te experimenteren met nieuwe en jonge 
spelers. Voor VV Tollebeek komt dat goed 
uit want, zoals velen ongetwijfeld hebben 
meegekregen, heeft het eerste elftal een 
nieuwe hoofdcoach: Wim Jonkers. 

Hij gaat aan de slag bij een club die positief in 
ontwikkeling is. Een goede, leuke jeugdafdeling 
en veel senioren: helaas kunnen we daar 
slechts drie seniorenteams van maken. Wellicht 
verandert dat in de toekomst nog. Op het 
moment van schrijven is de club nog in de race 
om periodekampioen te worden. 

Tollebeek heeft een relatief jonge selectie 
die nog een aantal jaren door kan en er is 
voldoende aanwas vanuit de jeugd. Zo moet 
de club zich de komende jaren op het huidige 
niveau kunnen gehandhaven en misschien kan 
er een stap voorwaarts gemaakt worden. 

Het mag als vanzelfsprekend gezien worden 
dat wij als VV Tollebeek erg uitkijken naar 
het Tiendorpentoernooi. Elk jaar zijn er 
veel positieve geluiden te horen, maar wat 
voornamelijk wordt genoemd is dat ‘je altijd 
veel bekenden tegenkomt’. En dat is in mijn 
ogen een van de belangrijkste redenen dat het 
toernooi altijd zo geslaagd is: met elkaar lekker 
voetballen. 
Maar waar gevoetbald wordt, wordt er ook 
gestreden. SVM heeft een sterk jaar achter de 
rug en ook Tonego is een goede kanshebber 
voor de titel. Het blijft een toernooi dat onder 
meer vanwege het vroege moment in de 
voorbereiding op de competitie moeilijk te 
voorspellen is. Bij Tollebeek komt er vrij veel 
jeugd door die de selectie gaan versterken. Als 
het goed uitpakt dan kan Tollebeek een goede 
outsider zijn voor de titel. 

Voorop staat spelplezier en daarom wens ik 
namens VV Tollebeek een ieder een leuk en 
sportief toernooi toe. 

Jurjen Breukel (31),
bestuurslid 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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Ik heb kennis gemaakt met de club toen wij 
zo’n vijf jaar geleden verhuisden van Creil 
naar Rutten en mijn jongste zoon graag 
wilde voetballen. Zijn nieuwe klasgenootjes 
zaten ook vrijwel allemaal bij de club en 
het leek mij voor hem een goed idee om zo 
nieuwe vriendjes te maken. 

Dat was voor mij het begin van mijn carrière 
als voetbalmoeder. Mijn twee oudere zoons 
toonden geen enkele interesse in voetbal dus 
ik kwam als groentje terecht in de wereld van 
shirts, shorts en sokkenwassen, rijden naar 
wedstrijden, langs de kant aanmoedigen, 
snel het veld oprennen om veters te strikken, 
pleisters plakken op kapotte knieën, troosten na 
een (uiteraard onterecht) verlies en, naarmate 
de leeftijd vordert, echt leren wat buitenspel is 
zodat je nog een beetje serieus genomen wordt 
door je inmiddels puberende zoon. 

RKO is een echte dorpsvereniging, gedragen 
door de leden en hun naasten en zo stond ik 
ook stamppotten te maken voor het buffet aan 
het eind van het jaar, ging ik kantinediensten 
meedraaien op zaterdagochtend en deed ik 
nog wat andere kleine klusjes. Toen ik gevraagd 
werd voor het bestuur hoefde ik ook niet lang 
na te denken. Ik voetbal dan wel niet zelf, maar 
draag de vereniging een heel warm hart toe.

Ik heb zelf nog geen enkele ervaring met het 
10-dorpentoernooi, maar ik weet wel hoe 
mijn cluppie het momenteel doet en wat voor 
geweldige spelers en trainers wij hebben, dus 
lijkt me een duidelijke voorspelling: RKO gaat 
dit jaar winnen! 

Wat ik zo mooi vind is dat alle dorpen hun 
eigen identiteit hebben, maar tegelijkertijd ook 
heel erg saamhorig zijn. Dit zie je al terug in 
de fusie tussen sommige voetbalteams, maar 
ook in de organisatie van toernooien zoals het 
10-dorpentoernooi. 

De Noordoostpolder is maar een klein stukje 
Nederland, maar laat wel heel duidelijk zien dat 
verschillende mensen van verschillende afkomst 
zich middels sport kunnen verenigen.
Ook in Rutten zelf zie ik dit terug. Volgend jaar 
staat de MFA en RKO is bijzonder trots op 
deze ontwikkeling. Niet alleen krijgen wij een 
prachtige nieuwe accommodatie, het hele dorp 
en alle verenigen kunnen gebruik maken van 
dezelfde accommodatie. Een toonbeeld van 
saamhorigheid in een klein dorp. En de beker 
krijgt uiteraard een mooi plaatsje!

Roelie de Velde Harsenhorst
Algemeen bestuurslid
RKO Rutten

RKO



Oosterringweg 8-1

8316 RZ Marknesse

Tel. 0527 201457

06 51425650

krijger-uienhandel@planet.nl

Oosterringweg 8-1

8316 RZ Marknesse

Tel. 0527 201457

06 51425650

krijger-uienhandel@planet.nl
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Wie wordt deze editie de winnaar van het 
toernooi?
Tonego uiteraard.

Wat vindt u van het 10 dorpentoernooi?
Het is een gezellig toernooi waarbij je veel 
bekenden tegenkomt waar je normaal niet 
tegen speelt. Misschien is het nog mooier om 
het jaarlijks in een ander dorp te houden en af 
te sluiten met een groot feest voor spelers en 
supporters.

Heeft u ook met het 10-dorpentoernooi 
meegedaan en hoe ging dat?
Ja al best vaak onderhand, in 2015 en 2016 de 
beker mogen ophalen.

Hoe heeft uw club het afgelopen jaar 
gepresteerd op het 10 dorpentoernooi?
Volgens mij zijn we in de kruisfinale door SVM 
uitgeschakeld.

Hoe hoog schat u de kansen in dat uw club 
dit jaar het toernooi wint?
Het is altijd lastig in te schatten hoe iedereen 
er tijdens het toernooi aan toe is, maar ik 
verwacht/hoop dat wij samen met SCE en SVM 
om de titel zullen spelen, al zijn Flevo Boys en 
Urk ook altijd lastig in te schatten hoe goed zijn.

Hoe staat het ervoor moet uw vereniging?
Hoeveel jeugdteams en seniorenteams heeft 
uw vereniging op dit moment?
9 jeugdteams, 3 seniorenteams, 1 damesteam,1 
zaalteam, 1 35+ herenteam en een 30+ 
damesteam.

Hoe staat het eerste elftal ervoor en waar 
zullen ze dit jaar eindigen?
Dat is op dit moment niet best. We staan nu op 
een nacompetitieplaats en daarin zullen we 3x 
moeten winnen om in de 2e klasse te blijven, 
anders spelen we weer in de 3e klasse.

Zijn er ontwikkelingen binnen uw club 
gaande?
Na 10 seizoenen Steven van Mourik hebben 
we sinds dit seizoen een nieuwe trainer, Henk 
Sleurink. Voor sommige spelers zal het wennen 
worden, want die hebben in de senioren alleen 
nog maar onder Steven getraind. Wij gaan er 
vanuit dat de prestaties en plezier met Henk net 
zo goed zullen zijn als ze waren.

Tim Gielleit (33),
speler

SV TONEGO



www.klif18.nl
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De winnaar van dit toernooi wordt denk ik 
Tonego. Het is een mooi toernooi dat de dorpen 
met elkaar verbindt. Goed georganiseerd. Leuke 
sfeer. Ik heb zelf nog nooit meegedaan met het 
toernooi. Maar hoor er goede dingen over.

Vorig jaar deed het derde mee. Zij zijn 2e in de 
poule met SVM en Urk 3 geworden. Daarna 
tegen de andere nummer 2 (Ens) en die heeft 
van Flevo Boys gewonnen. Dus zij waren een 
goede middenmoter. Voor dit jaar schat ik die 
kansen weer zo in. 

We staan er goed voor met Flevo Boys. De 
eerste selectie heeft zich gehandhaafd. Ze 
blijven in de Hoofdklasse. En daarbij hebben ze 

FLEVO BOYS 3
zich wederom geplaatst voor de finale van de 
districtsbeker.

Het 2e kan op dit moment nog kampioen 
worden. En de JO19-1 is ook kampioen 
geworden. De jeugd doet het erg goed. Dit 
natuurlijk ook dankzij onze enthousiaste 
trainers, leiders en andere vele vrijwilligers.

Wij hebben op dit moment 28 pupillenteams, 
13 juniorenteams, 6 seniorenteams, 4 
meisjesteams, 2 vrouwenteams, G-voetbal, 
Kaboutervoetbal en 35+.

Joost Cornelis (43),
bestuurslid voetbalzaken Flevo Boys
 

Evenals voorgaande jaren doet Urk 3 ook dit 
jaar weer mee aan het prestigieuze, maar 
vooral gezellige Tiendorpentoernooi!

Afgelopen seizoen hebben we lang meegedaan 
voor de titel in de competitie, maar in de 
laatste wedstrijden werd er toch onnodig veel 
puntverlies geleden waardoor de titel definitief 
uit zicht is. 
De laatste keer dat Urk 3 het 
Tiendorpentoernooi won dateert alweer van 
2011. Wat ons betreft heeft het al veel te lang 
geduurd, en dus zetten we dit jaar alles op alles 

om deze prestigieuze prijs eindelijk weer eens 
te winnen!
Hiervoor beschikt onze technische staf over 
vaste kern spelers, die jaarlijks aangevuld 
wordt met talenten die doorstromen vanuit de 
A-junioren. Ondanks de sterke tegenstanders 
mogen we nu toch hopen verder te komen dan 
voorgaande jaren. Wij gaan er in ieder geval 
alles aan doen! 
We hopen op een mooi, gezellig en bovenal 
sportief toernooi! 

Leen Kramer

SV URK 3



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 Rob Nugter, ik ben 52 jaar en 
ben als assistent-trainer betrokken bij de 1e 
selectie van SC Emmeloord. 

De winnaar van het Tiendorpentoernooi zal 
komen uit het rijtje TONEGO, SVM en SC 
Emmeloord, waarbij SVM in de 3e klasse 
heeft laten zien dat ze over een goede ploeg 
beschikken. Het Tiendorpentoernooi leeft bij 
de dorpsploegen denk ik meer dan bij SC 
Emmeloord, maar in de huidige opzet heeft het 
toernooi een functie qua voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Maar als je deelneemt, dan 
moet je ook willen winnen. De organisatie weet 
er ieder jaar weer een goed lopend toernooi van 
te maken en dat is een compliment waard. 

Op moment van het maken van deze tekst is 
SC Emmeloord volop bezig met de organisatie 

van het 75-jarig jubileum, dat op 22 mei 2019 
plaatsvindt en in het weekend erna gevierd zal 
worden. 
We mogen concluderen dat het goed gaat met 
de club. Op zondag zijn er volgend seizoen 11 
seniorenteams actief en de jeugd is ook nog 
steeds volop groeiende. Daarnaast heeft SC 
Emmeloord ook nog een zaalvoetbalafdeling 
waar zes teams actief zijn. De club streeft 
de ambitie na om stapsgewijs in alle 
leeftijdscategorieën het niveau te verhogen met 
daarbij oog houdend voor plezier en sociale 
facetten. Naast het ontwikkelen van spelers 
vindt de club het belangrijk om te investeren in 
trainers en vrijwilligers. Met een relatief jonge 
1e en 2e selectie zal in het seizoen 2019-2020 
getracht worden om een rol van betekenis te 
gaan spelen in de 2e klasse KNVB en in de 
reserve hoofdklasse. 

SC EMMELOORD



•  30  •

V
V

  
T

O
L
LE

B
EE

K

1962 - 2012

10-dorpentoernooi Tollebeek • 2019

WEDSTRIJDREGLEMENT

1.  Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 24 
augustus 2019. De wedstrijden worden gespeeld 
op het terrein van V.V. Tollebeek.

2.  De deelnemende elftallen zijn: 1 Tollebeek, 2 
Nagele, 3 Ens, 4 Kraggenburg, 5 S.V.M., 6 Flevo 
boys 3, 7 Emmeloord, 8 Bant/Creil,   9 Espel, 10 
Urk 3, 11 Flevoboys 3, 12 Tonego

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 wedstrijdsecretariaat. Het 
maximaal aantal spelende spelers op het toernooi 
zijn 18 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 terug keren gedurende deze wedstrijd. 
Alle kaarten en tijdstraffen vervallen voor de eerst 
volgende wedstrijd.

5.  De wedstrijden worden gespeeld in 4 poules van 
3 teams. In de poules wordt een halve competitie 
gespeeld, de poule wedstrijden duren 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 1 x 30 
minuten. Tijdens de wedstrijd wordt er niet van 
speelhelft gewisseld. Het ‘thuisspelende’ team 
heeft de aftrap en het “uitspelende’ team mag de 
speelhelft kiezen. De speelhelft en de aftrap van de 
finale worden bepaald door middel van een tos. 

7.  Eindigen meer 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 uitsluitsel 
geven dan wordt het aantal doelpunten vóór van 
beide elftallen vergeleken. In het uiterste geval 
wordt een beslissing verkregen door iedere partij vijf 
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 
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wordt het nemen van strafschoppen voortgezet, 
doch dan elkens één 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 2de strafschop nemen als alle andere 
spelers en keeper(s) van zijn partij een strafschop 
hebben genomen.

8.  Eindigt een halve finale 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 verlenging 
wordt bepaald door nogmaals een tos. Is ook 
de stand na de verlenging gelijk, dan worden er 
strafschoppen genomen als onder punt 7 van dit 
reglement.

9.  lk 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 meer 
wedstrijden zijn geschorst, mogen wel deelnemen 
aan het 10 dorpentoernooi.

11. Voor de 2 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 van de Fair-Play 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 die 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 
 (3e 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

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



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 & kiek:  
EEN SCOREND TEAM!


