
 

Info Pronsebroek Cup 
Zaterdag 13 maart t/m 17 april 

 
 
Beste jeugdlid, beste jeugdleider, beste ouders / verzorgers,  
 
Groene Ster en haar leden zijn verblijd met de renovatie van twee kunstgrasvelden die 
nu schreeuwen om bespeeld te worden. Tel daarbij op, de lange tijd die we al aan het 
wachten zijn om eindelijk weer wedstrijden te spelen en dan kom je uit op de 
Pronsebroek Cup.  
 
Een onderlinge competitie die we vanaf zaterdag 13 maart met al onze jeugdleden gaan 
spelen. Binnen de verschillende leeftijdscategorieën zijn de spelers gemixt over meerdere 
teams. Doel is vooral iedereen weer lekker wedstrijden te laten voetballen. De nadruk 
ligt op iedereen. Er wordt dus doorlopend gewisseld. De volgende competities worden 
opgezet: 
 

Categorie Spelvorm Wedstrijdduur Aanvang:  

JO17 / JO19 
7 tegen 7, half speelveld 
2 poules van 4, kruisfinales, totaal 5 speeldagen 2 X 25 minuten 15:00 uur 

MO15 / MO17 / MO19 
7 tegen 7, half speelveld 
1 poule van 5, totaal 4 speeldagen 2 X 25 minuten 13:45 uur 

JO13 / JO15 
7 tegen 7, half speelveld 
2 poules van 4, kruisfinales, totaal 5 speeldagen 2 X 25 minuten 12:30 uur 

JO11 / JO12 / MO13 
8 tegen 8, half speelveld 
2 poules van 4, kruisfinales, totaal 5 speeldagen 2 X 25 minuten 11:00 uur 

JO9 / JO10 
6 tegen 6, kwart speelveld 
2 poules van 4, kruisfinales, totaal 5 speeldagen 2 X 20 minuten 10:00 uur 

JO7 / JO8 
6 tegen 6, kwart speelveld 
1 poule van 6, totaal 5 speeldagen 2 X 20 minuten 09:00 uur 

 
Teamindeling / Programma: 
Ieder jeugdlid is binnen de leeftijdscategorie waar hij / zij het hele jaar speelt ingedeeld 
in een team met de naam van een Europese topclub. De teamindeling vind je op een 
speciaal hiervoor gemaakte website, die overigens ook zeer goed leesbaar is op een 
smartphone. Klik op de link (in geel weergegeven):  Pronsebroek Cup (tournify.nl) 
 
Of scan de QR-code rechtsonder dit document op pagina twee of ga op een computer of 
smartphone handmatig naar https://tournify.nl/live/pronsebroekcup. 
 
Zoek je teamnaam op de website op, door op “MIJN TEAM” te klikken en eronder je 
(achter)naam in te geven. Zet eerst het schuifje bij “Toon spelers in teams” op groen.  
 

 
Heb je het juiste team met jouw naam gevonden, klik dan op die teamnaam en zie 
wanneer en op welke veld je moet voetballen.  
 
De volledige teamindeling staat ook in een document onder het kopje “TOERNOOI”.  

https://tournify.nl/live/pronsebroekcup


 
Wat verwachten wij verder van de jeugdleden / ouders: 

- Kom in je Groene Ster wedstrijdbroekje en sokken. 
- Draag bij voorkeur een wit shirt om in te spelen. Een team krijgt hesjes, het 

andere team speelt zo als team in wit. 
- Keepers komen uiteraard in keeperstenue. 
- Deelname is niet vrijblijvend. We verwachten, dat onze jeugdspelers deelnemen 

aan deze wedstrijden. 
- Ben je onverhoopt een keer verhinderd, meld je dan ook net als voor reguliere 

competitiewedstrijden af. Afmelden doe je bij de trainer van je reguliere team,  
waar je doordeweeks bij traint. 

- Kom zeker niet te laat, maar ook niet te vroeg. Probeer 10 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd aanwezig te zijn op het veld waar je moet spelen. 

 
- De corona-regels gelden uiteraard ook nog steeds voor deze wedstrijden. In een 

notendop: 
o Bij ziekte of quarantaine verplichtingen blijf je thuis, maar je zorgt wel voor 

een afmelding voor de wedstrijd. 
o Kleedlokalen mogen niet gebruikt worden, kom dus aangekleed. 
o Kom zoveel mogelijk met de fiets of te voet. 
o Na afloop van je wedstrijd ga je naar huis en blijf je niet hangen. 
o Zetten ouders de kinderen af met de auto, dan na afloop ophalen bij de 

uitgang conform bovenstaande afbeelding. 
o Toeschouwers zijn niet welkom op het complex. 

 
Wat verwachten wij verder van de leiders: 

- Leiders zorgen, dat het speelveld tijdig klaar staat en ruimen dit na afloop op.  
In principe zijn alleen bij 6 tegen 6 (JO7 t/m JO10) dopjes nodig. 

- Leiders zorgen, dat de hesjes vooraf aanwezig zijn op het speelveld. 
- We blijven in de rust op het speelveld. 
- Leiders zorgen, dat de drank voor tijdens de rust op het speelveld aanwezig is. 
- Er wordt getracht zoveel mogelijk scheidsrechters aan te stellen. Lukt dit niet, 

verwachten we, dat een van de aanwezige leiders fluit. 
- Leiders zorgen ook voor het doorlopend wisselen en bewaken, dat dit voor iedere 

speler geldt. 
- Geef de uitslagen van de wedstrijd door aan je coördinator. 
- Afmeldingen moeten incidenteel zijn, maar komen bij jullie binnen. Bewaak dat 

afmeldingen er niet voor zorgen, dat een team op wedstrijddagen een tekort aan 
spelers heeft. Indien nodig, schuif met de beschikbare spelers, zodat ieder team 
genoeg spelers heeft op de wedstrijddag. 

  
Als organisatie kijken we uit naar de wedstrijden die gespeeld gaan worden. Uiteindelijk 
roepen we in iedere categorie een winnend team uit, maar eremetaal zal er voor al onze 
jeugdleden zijn. 
 
Veel plezier tijdens de Pronsebroek Cup. 
  
 
Met sportieve groet,  
De jeugdcommissie 


