HET 19e DTS’35 EDE JO15-1 TOERNOOI WAS
HEEL ZWAAR MAAR EEN ZEER GROOT
SUCCES
Zie alle uitslagen en standen:
www.tournify.nl/live/dtsedejo152022

WINNAAR DHSC UIT UTRECHT

Het JO15-1 toernooi (allemaal uit de landelijke divisies) was op
11 juni wederom weer een groot succes bij de voetbalvereniging
DTS’35 Ede. Ook afgelopen zaterdag waren er teams uit heel
Nederland. Ik denk zelf dat het een van de zwaarste toernooien
van Nederland voor JO15-1 teams is. In 2 poules van 6 teams
(wedstrijden van 30 minuten) en in 1 poule van 5 teams
(wedstrijden van 35 minuten) komen de winnaars en de beste
nummer 2 in de Kruisfinales. Vervolgens naar de Finale en de
wedstrijd om de derde en vierde plaats.

Door o.a. veel afmeldingen (met name door de nacompetitie van
de JO15-1 teams) moest het toernooi aangepast worden.
Helaas konden hierdoor Bennekom, Be Quick 1887 uit Haren, SV
DSO uit Zoetermeer, GVVV uit Veenendaal, HVV Hollandia uit
Hoorn, SV Houten, VPV Purmesteijn uit Purmerend, ASC De
Volewijckers uit Amsterdam en Westlandia uit Naaldwijk niet
aanwezig zijn
De deelnemers van dit jaar waren:
AFC’34 uit Alkmaar, Alexandria’66 uit Rotterdam, BVV
Barendrecht, SV Blauw Geel’38 uit Veghel, Blauw Wit’34 uit
Leeuwarden, DHSC uit Utrecht, DOVO uit Veenendaal, DTS’35
Ede, Excelsior’31 uit Rijssen, GVAV Rapiditas uit Groningen,
HBS uit Den Haag, VV Heerenveen, PVCV uit Vleuten, Quick

Boys uit Katwijk, Roda’46 uit Leusden, TOGB en Berkel uit
Rodenrijs en AVV Zeeburgia uit Amsterdam.
Het was een dag waar je als organisatie van droomt. Vol
spanning hebben we het weerbericht afgewacht en we kregen
wat we verdienden. Een schitterende voetbaldag. Niet te warm
om te voetballen en warm genoeg voor de supporters om lekker
langs de kant de spelers aan te moedigen.
Ee waren deelnemers uit het hele land. Van noord tot zuid, van
oost tot west, alle dialecten waren te horen.
De onderlinge spanning was soms om te snijden en de
wedstrijden waren zeer spannend van het begin tot het einde. De
rivaliteit en de sportiviteit waren weer uitstekend. En wie zegt
dat er weinig talent in Nederland rondloopt, heeft dan zeker in
ieder geval dit toernooi bij DTS’35 Ede gemist. Dus komt u
volgend jaar maar kijken op het JO15-1 toernooi bij de
voetbalvereniging DTS’35 Ede.
Scheidsrechters
Rody Baltus uit Arnhem, Tim Bron uit Wijk bij Duurstede,
Matthias Hollebeek uit Apeldoorn, Frank Joosten uit Bemmel,
Marc Joosten uit Bemmel, Justin Klein Kalvenhaar uit
Apeldoorn, Christiaan Nizzer uit Breda, Jari Procee uit Zwolle en
Nedjet Sali uit Ede
Een heel groot compliment aan jullie als scheidsrechters, mede
door jullie is dit toernooi perfect verlopen.

DTS’35 Ede JO15-1
De JO15-1 won de eerste wedstrijd tegen GVAV Rapiditas met 21 de tweede wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 3-1 van
Blauw Geel’55/ Jumbo en speelde verdienstelijk gelijk tegen
Roda’46 met 1-1. Ze verloren alleen van AFC’34 met 3-0. De
spelers van de JO15-1 behaalde een 3e plaats.
De leiding (Jesper Aben, Rowan Groen en Marlon Zuiderwijk)
van de JO15-1 kunnen trots zijn op hun spelers die een heel
goed toernooi hebben gespeeld. DTS’35 JO15-1 jullie mogen
terugkijken naar een uitstekend toernooi.

Poule A
In deze poule moest de laatste wedstrijd uitmaken wie
doorgingen naar de kruisfinales. HBS was eigenlijk al door, maar
DOVO moest winnen om als beste nummer 2 door te gaan en
winnen van Alexandria’66. Met een 3-0 nederlaag wist het
uitstekende spelende DOVO zich niet te plaatsen voor de
kruisfinales. VV Heerenveen kon ook nog in aanmerking komen
maar speelde de laatste wedstrijd uitstekend en won van HBS,
maar door resultaten in de andere poules wist VV Heerenveen
zich ook niet te plaatsen.
Stand: HBS 12 (+8), VV Heerenveen 9 (+7), DOVO 9 (+3),
Alexandria’66 6 (+3), TOGB 6 (-3) en Excelsior’31 3 (-18)

Poule B
Een klasse apart was DHSC die 4 wedstrijden won en 1 wedstrijd
verloor de beste in deze poule. Als beste tweede kwam PVCV
nog in aanmerking, In de laatste wedstrijd moesten ze tegen
DHSC en er moest gewonnen worden om door te gaan.
Uiteindelijk verloor PVCV van DHSC. Stand: DHSC 12 (+9),
Blauw Wit’34 8 (-1), PVCV 7 (+2), Quick Boys 5 (-3), AVV
Zeeburgia 5 (-5) en BVV Barendrecht 4 (-2).
Poule C
In deze poule ging het tussen Roda’46 en AFC’34. Uiteindelijk
was Roda’46 de beste in deze poule (3 wedstrijden gewonnen en
een gelijk), AFC’34 wist zich te plaatsen als beste nummer 2.
Stand: Roda’46 10 (+6), AFC’34 9 (+15), DTS’35 Ede 7 (0), GVAV
Rapiditas 3 (-4), Blauw Geel’38/Jumbo 0 (-17)

Kruisfinales
Om 16.15 uur waren de poulewedstrijden afgelopen en konden
we beginnen aan de Kruisfinaleronde.
De Kruisfinales gingen tussen vier hele goede ploegen van het
toernooi, dit waren AFC’34 uit Alkmaar, DHSC uit Utrecht, HBS
uit Den Haag en Roda’46 uit Leusden. De wedstrijd AFC’34 tegen

HBS was een strijd waar HBS kansloos was en had al heel veel
krachten hadden verspeeld in de voorgaande wedstrijden, het
werd uiteindelijk 2-0 voor AFC’34.
De andere wedstrijd ging tussen Roda’46 en DHSC en die bleef
spannend tot de allerlaatste minuut. Uiteindelijk eindige deze
wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. DHSC won naar strafschoppen
met 5-2.
Derde en Vierde plaats
De strijd om de 3e en 4e plaats ging tussen HBS en Roda’46.
Deze wedstrijd werd beslist door het nemen van penalty’s.
Roda’45 won met 5-3 en werd zodoende derde van het toernooi,
Vierde werd HBS en naar een vermoeiende dag keerden zij trots
terug naar Leusden en Den Haag.

Finale
De Finale was een echte thriller tussen AFC’34 en DHSC, AFC’34
kwam op een 0-1 voorsprong iedereen dacht het is gebeurd met
DHSC. AFC’34 dacht de winst binnen te hebben, maar DHSC
maakte 1-1 gelijk en het bleef spannend tot de allerlaatste
minuten van het toernooi.
De strafschoppen moesten uiteindelijk de winnaar uitwijzen, de
keepers vertolkten een hoofdrol om stafschoppen te stoppen en

uiteindelijk wist de keeper van DHSC de beslissende strafschop
te stoppen en zo wonnen ze de strafschoppenserie met 6-5.
Een goede winnaar was DHSC uit Utrecht. AFC’34 uit Alkmaar
werd tweede, een zeer goede sportieve ploeg die verdienstelijk
speelde op dit toernooi.

Alle lof voor de ploegen in de Kruisfinales, ze toonden zich
gedisciplineerde en professionele elftallen en we hopen dat ze
volgend jaar weer allemaal terugkomen op ons JO15-1 toernooi.

Bij de prijsuitreiking werden de bekers overhandigd door Bert en
Sven van Asselt. Er waren bekers en medailles voor alle
finalisten van de 1e tot en met de 4e plaats waardoor niemand
met lege handen huiswaarts hoefde te keren. Elke deelnemer
kreeg ook een vaantje.

Organisatie
De toernooiorganisatie (Bert van Asselt en Sven van Asselt,) kan
terugkijken op een drukke maar super geslaagde dag. Het weer
werkte gelukkig mee en de teams streden voor wat ze waard
waren. Ook de heel jonge scheidsrechters waren van hoge
kwaliteit en zeer tevreden en keken terug op een sportief
toernooi. Het is goed om te zien dat bij veel van deze teams, die
allemaal op een hoog niveau voetballen, de discipline zowel
onderling op het veld als in de bejegening van de
scheidsrechters prima in orde was.
De conclusie aan het eind van deze lange voetbal dag is
duidelijk: de spelers streden met gezonde rivaliteit en met de
sportieve wil om te winnen. Daarbij was er voor de
toeschouwers veel te genieten. In deze leeftijdsgroepen zit, in
tegenstelling wat wel eens wordt gezegd, heel veel talent. Dat
was extra merkbaar door dat er veel scouts van de betaalde
voetbalclubs aanwezig waren.

De organisatie wil een compliment maken aan alle deelnemers,
begeleiders, ouders en verdere supporters. Iedereen heeft zich
uitstekend gedragen, zowel op als langs het veld, in de kantine
en in de kleedkamers. Het was voor ons op deze manier een
waar genoegen om dit toernooi voor jullie te organiseren en we
hopen dan ook dat velen van jullie volgend jaar weer voor ons
toernooi kiezen. We hebben ons voor 200% ingezet om een leuk
toernooi neer te zetten en als dat dan op waarde wordt geschat
door de deelnemers is het dubbel en dwars de moeite waard.
Zonder de vele vrijwilligers konden wij dit toernooi niet tot een
succes maken. De barmedewerkers (zowel in de kantine als in
de bestuurskamer), de scheidsrechters, Demi Wey onze perfecte
EHBO’er en natuurlijk onze eigen Reem de Boer, Danielle
Papilaja en Klaus van Peursem.
Jullie waren weer top, grote klasse!
Namens de toernooicommissie willen wij eenieder bedanken
want jullie maakte dit toernooi tot een succes en een
onvergetelijke dag, bedankt namens de voetbalvereniging
DTS’35 Ede

Bert van Asselt
Toernooicommissie DTS Ede

