


Bernisse Toernooi 

Zes Kernen Cup

11 en 13 Augustus 2015  

 
Woonstichting De Zes Kernen 
beheert 1.350 woningen in de 
(voormalige) gemeente Bernisse, 
verdeeld over zes kernen:

- Abbenbroek
- Geervliet
- Heenvliet
- Oudenhoorn
- Simonshaven
- Zuidland

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.00 en
13.00 - 16.00 uur

Adres
Gemeenlandsedijk Zuid 12a
3216 AH Abbenbroek
T 0181 - 668 222
F 0181 - 668 229
E info@dezeskernen.nl
W www.dezeskernen.nl

Huren bij De Zes Kernen betekent

je thuis voelen

Het Bernissetoernooi vindt plaats aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen,
een prima initiatief van de plaatselijke voetbalverenigingen.

Woonstichting De Zes Kernen steunt dit initiatief dan ook van harte.

Woonstichting De Zes Kernen bedankt alle vrijwilligers
die het Bernissetoernooi 2015 mogelijk maken!



Voorwoord	  
	  
Namens	  de	  samenwerkende	  verenigingen	  van	  voorheen	  de	  Gemeente	  Bernisse	  en	  in	  het	  
bijzonder	  de	  HVV	  Bernisse	  heten	  wij	  U	  van	  harte	  welkom	  op	  de	  28e	  editie	  van	  het	  
Bernissetoernooi,	  de	  Zes	  kernen	  Cup.	  Dit	  jaar	  word	  het	  gespeeld	  op	  het	  complex	  van	  de	  
HVV	  Bernisse	  wat	  waarschijnlijk	  ook	  de	  laatste	  keer	  zal	  zijn	  daar	  naar	  verwachting	  wij	  
in	  	  2017	  met	  PFC	  gefuseerd	  zullen	  zijn	  op	  een	  nieuwe	  terrein.	  Op	  dinsdag	  11	  en	  
donderdag	  13	  augustus	  2015	  zal	  er	  om	  de	  Cup	  gestreden	  worden.	  	  
	  
Zoals	  U	  wellicht	  weet	  is	  dit	  toernooi	  ontstaan	  uit	  het	  gezamenlijk	  overleg	  orgaan	  de	  SVB	  
waar	  wij	  in	  het	  verleden	  met	  elkaar	  vooral	  richting	  gemeente	  Bernisse	  acties	  
ondernamen.	  Momenteel	  zijn	  we	  met	  elkaar	  nog	  zoekende	  naar	  een	  nieuwe	  structuur	  
mede	  door	  de	  toetreding	  tot	  de	  gemeente	  Nissewaard.	  Hoe	  e.e.a.	  er	  in	  de	  komende	  jaren	  
uit	  zal	  gaan	  zien	  op	  het	  gebeid	  van	  bijdragen	  subsidies	  enz.	  is	  op	  dit	  moment	  nog	  niet	  
geheel	  duidelijk.	  	  
	  
Hierbij	  bedanken	  wij	  Woonstichting	  de	  Zes	  Kernen	  voor	  hun	  ondersteuning	  van	  dit	  
toernooi.	  Wij	  rekenen	  op	  sportiviteit,	  verdraagzaamheid	  en	  respect	  naar	  spelers,	  
scheidsrechters,	  begeleiders	  en	  supporters.	  	  
	  
Wij	  wensen	  U	  een	  gezellig	  ,sportief	  en	  hopelijk	  zonnig	  toernooi	  toe.	  	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  
	  
Dennis	  Noordzij	  	  	  	   Richard	  Ariens	  	  

Green

B.V.B.V.

Historie: Winnaar   Organisatie 

  1987 Abbenbroek  Zuidland 
 1988 --------   Niet verspeeld 

  1989 PFC   HVV Bernisse 
 1990 PFC   Abbenbroek 

  1991 PFC   Simonshaven 
 1992 Abbenbroek  PFC 

  1993 OHVV   OHVV 
 1994 -------   Niet verspeeld 

  1995 PFC   Zuidland 
 1996 OHVV   HVV Bernisse 

  1997 Abbenbroek  PFC 
  1998 OHVV   Abbenbroek 
  1999 PFC   Simonshaven 
  2000      OHVV   OHVV 
  2001       Zuidland  Abbenbroek 
  2002 Zuidland  Zuidland 
  2003 Simonshaven   PFC 
  2004 PFC   HVV Bernisse 
  2005 Simonshaven   Simonshaven 
  2006 Simonshaven  Zuidland 
  2007 OHVV   OHVV 
  2008 PFC   Abbenbroek 
  2009 PFC   HVV Bernisse 
  2010 PFC   PFC 
  2011 Zuidland  Simonshaven 
  2012 Zuidland  Zuidland 
  2013 Zuidland  OHVV 
  2014 PFC   Abbenbroek 
  2015        HVV Bernisse 
  *************************** 
 

DANK  AAN  DE  SPONSOR  !!!! 
 

Als Bernisser-voetbalclubs zijn we veel dank verschuldigd aan de  
sponsor van dit toernooi.    
 

*   Woonstichting de Zes Kernen 
die haar naam aan dit toernooi heeft verbonden.   

 
Nogmaals hartelijk dank!! 

 



POULE  A OHVV  (Geel)   Kl.lok. 3  
  Simonshaven (Oranje)   Kl.lok    6 
  PFC  (Rood/Zwart)  Kl.lok 2 
 
   ************************* 
 
PROGRAMMA 
  

Aanvang  18.45 uur OHVV - Simonshaven  Veld  1 
 
    Scheidsrechter:  Dhr. PHJ Switser 
 
 

Aanvang  19.30 uur Simonshaven - PFC  Veld  2 

Scheidsrechter:  Dhr. M. Prins 
 
 

 Aanvang  20.15 uur PFC – OHVV   Veld  1 
 
    Scheidsrechter:  Dhr. LM Leijgraaff 
 
   ************************* 
 
STAND 
    1 2 Tot. +/- Plaats 
  
 OHVV   .. .. ..... ...    ... e 
 
 Simonshaven  .. .. ..... ...    ... e 
 
 PFC    .. .. ..... ...    ... e 
 
   ************************* 
 
 

Barbecue 
  
 Na afloop van de finalewedstrijd op donderdagavond wordt het 
 toernooi afgesloten met een geheel verzorgde barbecue voor alle 
 spelers, begeleiders, besturen en genodigden. 
 
   ************************* 
 

Opening :                         De opening vindt plaats op 11 aug. En wordt gedaan door : 

 Anja van der Sijde 
 directreur van Woonstichting de Zes Kernen. 
Prijsuitreiking:  De uitreiking van de Zes Kernen Cup zal direct na  

afloop van de finalewedstrijd plaatsvinden en zal worden verricht door 

Kees Dijkman wethouder nissewaaard 

  

  **************************** 
 
Scheidsrechters: De leiding van de wedstrijden ligt in handen van 

onderstaande scheidsrechters, t.w. 

 Dhr. MJ Voogt  Dhr. LM Leijgraaff  
Dhr. PHJ Switser  Dhr. M. Prins 
Coordinator is Dhr van Katwijk 

                            **************************** 

Toernooileiding: De toernooileiding bestaat uit de voorzitter van de 
organiserende club, een afgevaardigde van de 
scheidsrechters alsmede een nog nader te bepalen 
afgevaardigde van de overige deelnemers. 

Reglement Bernissetoernooi voor standaardelftallen 

• Wedstrijdduur is 2 x 20 min. m.u.v. de wedstrijd om de 5e/6e plaats. 
• Bij gelijk eindigen in een poule beslist eerst het doelsaldo, als dit ook 

gelijk is beslissen penalties volgens de KNVB-bekermethode. 
• Als een finalewedstrijd gelijk eindigt beslissen strafschoppen. 
• De verenigingen zorgen m.u.v. de finalewedstrijd om de 1e en 2e plaats 

          zelf voor een assistent-scheidsrechter. 
• Eerstgenoemd team verdedigt het doel aan cantinezijde en trapt af. 
• Er mogen alleen speelgerechtigde spelers deelnemen. 
• Uit het veld gestuurde spelers mogen evt. later  weer meespelen, dit 

ter beoordeling toernooileiding. 
• HVV Bernisse is niet aansprakelijk te stellen voor verlies/beschadigen 

          van kleding of andere voorwerpen van de deelnemende verenigingen.  
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie. 

 



POULE  B Bernisse  (Wit/Groen)  Kl.lok. 4    
Abbenbroek  (Rood/Wit)  Kl.lok 5 

  Zuidland  (Blauw)      Kl.lok 1 
 
   ************************* 
 
PROGRAMMA 
  

Aanvang  18.45 uur Abbenbroek  – Zuidland  Veld  2 
 
    Scheidsrechter: Dhr. LM Leijgraaff. 
 
 

Aanvang  19.30 uur Bernisse – Abbenbroek  Veld  1 
 
    Scheidsrechter: Dhr. PHJ Switser 
 
 
 Aanvang  20.15 uur Zuidland - Bernisse  Veld  2 
 
    Scheidsrechter:  Dhr. M. Prins 
 
   ************************* 
 
STAND 
    1 2 Tot. +/- Plaats 
  
 Bernisse   .. .. ..... ...    ... e 
 
 Abbenbroek  .. .. ..... ...    ... e 
 
 Zuidland        .. .. ..... ...    ... e 
 
 
   ************************* 
 
 

Roken en drinken 
   
 In de Kantine is roken niet toegestaan!! 
 
 Aan jongeren onder 18 jaar wordt geen alcoholische drank verstrekt. 
 Nuttigen van drank bij voorkeur doen op ons terras. 
 

KRUISFINALES 
 
Aanvang  18.45 uur ……… -  ……….  Veld 1 

(Nr. 2 poule A)    (Nr. 1 poule B)  
  

Scheidsrechter:  Dhr. MJ Voogt 

 
Aanvang  18.45 uur ………………  -  ……………. Veld 2 

(Nr. 1 poule A)    (Nr. 2 poule B)  
 

Scheidsrechter:  Dhr. PHJ Switser 

 

  ************************* 
 
Om 5e/6e plaats 

 
Aanvang  19.30 uur ……………..   -  ………….. Veld 2 
(2 x 35 min.)  (Nr. 3 poule A)     (Nr. 3 poule B) 
  

  Scheidsrechter:  Dhr. LM Leijgraaff 
 

  ************************* 
 
Om 3e/4e plaats 
 

Aanvang  19.30 uur ........................  -  ................. Veld 1  
 

Scheidsrechter:  Dhr. MJ Voogt 

   ************************* 
 
Om 1e/2e plaats 

 

Aanvang  20.30 uur ........................  -   ..................... Veld 1 

Scheidsrechter:           Dhr. PHJ Switser 
Ass. scheidrechters :  Dhr. LM Leijgraaff en  Dhr. MJ Voogt 
   

************************* 

 




