Laatste informatie SBC2000
zomertoernooi
2, 3 en 4 september 2022

Beste waterpoloërs,
Welkom in Breda op de tiende editie van het SBC2000-zomertoernooi. Een jubileum editie en na 2
Corona edities weer een volledige editie. Dubbel feest en dat moet gevierd worden! De afgelopen
maanden hebben we keihard gewerkt om jullie een zo goed mogelijk toernooi te kunnen laten
beleven. Dit weekend wordt er weer in het fantastische buitenbad Wolfslaar door maar liefst 70
teams, uit zowel binnen- als buitenland, gestreden om een eerste plek in hun categorie voor de
eeuwige roem per poule. Met name voor de hogere teams kan dit toernooi gelden als een serieuze
voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar uiteraard richten we ons ook zeker op een gezellige
sfeer.
Op vrijdagavond beginnen we onder het genot van een drankje al met de warming-up voor het
toernooi. Er kunnen beer-games gespeeld worden en er zal een te gekke DJ zijn voor de leukste hits!
De volgende ochtend is er ontbijt te koop om niet op een lege maag met de wedstrijden te beginnen.
Stipt om 9:00 uur beginnen de eerste wedstrijden en deze zullen ongeveer om 19:00 uur eindigen.
Na de wedstrijden staat Hup saté met een foodtruck op het terrein om weer op krachten te komen.
Hier kan je voor €17,50,- een heerlijk 2-gangenmenu scoren. In de voorverkoop gekochte eetbonnen
kunnen betaald en afgehaald worden bij de wedstrijdtent. Hierna hebben we nog een leuk
programma met de Nederlandse waterpolodames tegen Duitsland op schermen van 20:30 tot
ongeveer 21:30. Daarna sluiten we de dag af met een te gek optreden van de coverband AA Loaded
in combinatie met een DJ. Dat mag je echt niet missen!
Op zondag is er een gratis ontbijt te verkrijgen en beginnen de eerste wedstrijden om 8:20. Dit is
eerder dan jullie van ons gewend zijn in verband met de F1 race in Zandvoort die daar plaats zal
vinden.
Wij als organisatie hebben er in ieder geval erg veel zin in! Uiteraard zijn wij onze sponsoren erg
dankbaar. Zonder hen was het niet mogelijk om dit toernooi van de grond te krijgen. Ook de
vrijwilligers wil ik bedanken voor hun inzet tijdens dit toernooi. Als laatste wil ik een woordje van
dank uitspreken richting de toernooicommissie voor hun inzet van de afgelopen maanden.
Veel plezier toegewenst!
Juriaan Luijkx
Voorzitter SBC2000 zomertoernooi
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De wedstrijden beginnen op zaterdag om 9:00 uur en op zondag om 8:20 uur.
De wedstrijden worden gespeeld volgens waterpolo(spel)regels van de KNZB.
Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen voor het einde van de laatste
wedstrijd van je team.
Wangedrag wordt bestraft. Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van speler en/of team en
ontzegging van toegang tot het terrein.
Deelnemende teams leveren voor de eerste wedstrijd een ploegopgave in met daarop
namen van de spelers.
De stand in de poule wordt bepaald op basis van achtereenvolgens behaalde punten,
doelsaldo, gescoorde doelpunten en onderling resultaat.
Om te zorgen dat alle wedstrijden op tijd beginnen, dienen zowel de teams als de
scheidsrechters uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Het is de bedoeling dat alle wedstrijden stipt op tijd beginnen. Teams die niet of te laat op
komen dagen verliezen de wedstrijd met 5-0.
Gezien het volle wedstrijdschema is er een beperkte tijd om in te zwemmen voor elke
wedstrijd.
Indien een team zich tijdens het toernooi terugtrekt, of door de organisatie van verdere
deelname worden uitgesloten, worden alle uitslagen (ook die van eventueel al eerdere
gespeelde wedstrijden) vastgesteld op 5-0 in het voordeel van de tegenstanders.
Protesten naar aanleiding van uitslagen worden niet in behandeling genomen.
Het met vervanging (UMV)/ of met vervanging na 4 minuten (UMV-4) uitsluiten van een
speler/ speelster heeft tot gevolg dat er sancties tegen deze speler worden opgelegd. De
hoofdscheidsrechter beslist hierover, na overleg met de scheidsrechter(s) van de betreffende
wedstrijd. Een speler die een UMV of UMV-4 heeft gekregen dient de resterende tijd dat de
wedstrijd gespeeld wordt het wedstrijdterrein te verlaten.
De toernooileiding heeft het recht, indien noodzakelijk, een wijziging in het
wedstrijdprogramma aan te brengen. Bij (dreigend) onweer worden de wedstrijden door de
wedstrijdorganisatie in overleg met de hoofdscheidsrechter gestaakt zolang dit nodig is.
Ieder team zorgt voor eigen caps, de eerstgenoemde teams spelen met een witte cap.
Dubbele capnummers zijn niet toegestaan.
Op alle speelvelden zullen de wedstrijden gelijktijdig worden gestart en worden beëindigd
door middel van een centraal gegeven signaal.
In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet in voorziet beslist de hoofdscheidsrechter.
Tijden:
De wedstrijden duren 2x 9 minuten bruto, met een pauze van 1 minuut.
Een normale uitsluiting duurt 30 seconden bruto, ingaande zodra het spel wordt hervat.
Er is geen vaste aanvalstijd. Het is ter beoordeling van de scheidsrechters of een lange aanval
een vorm van spelbederf is, in welk geval dit met een vrije bal tegen bestraft wordt.

Algemeen reglement



























Vanaf vrijdagavond 18:00 uur is het mogelijk om de tenten op te zetten. De wedstrijden
beginnen op zaterdag om 9:00 uur.
Teams dienen zich bij aankomst te melden bij de organisatie bij de ingang. Hier zullen de
teams het programmaboekje ontvangen en een blanco namenlijst. Wij verzoeken alle teams
deze in te vullen en in te leveren bij de organisatietent. In ruil daarvoor kan een bon voor een
schaal bittergarnituur verkregen worden.
Het terrein mag uitsluitend door deelnemers betreden of verlaten worden via hoofdingang.
Het is niet toegestaan om het terrein met de auto te betreden.
De tenten dienen opgezet te worden op het achterste veld van het terrein, wat kenbaar
gemaakt wordt bij aankomst. Plaats de tenten in ieder geval in de vakken.
Blijf van alle dingen af waar je niets mee te maken hebt. Dit om onnodige schade te
voorkomen.
Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. De organisatie draagt geen
verantwoordelijkheid voor het verlies van persoonlijke bezittingen.
De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde worden opgevolgd.
Na afloop van de wedstrijden mag er niet meer gezwommen worden.
Geen kamp- of ander open vuur. Dus ook geen barbecue.
Het is strikt verboden om glaswerk mee te nemen op het terrein. Hierop zal door de
organisatie worden toegezien.
Er is geen stroom beschikbaar, ook aggregaten zijn niet toegestaan.
Teamleiders en/of aanvoerders zijn verantwoordelijk voor leden onder de 18 jaar.
Maak geen rotzooi, gebruik voor afval de daarvoor bestemde afvalbakken of de door de
organisatie beschikbaar gestelde vuilniszakken.
Wangedrag tijdens het toernooi, ook buiten het terrein, levert voor het gehele team
uitsluiting van het toernooi en terrein op.
Daar waar het reglement niet voorziet, geldt het ordereglement van het zwembad en de
beslissing van de organisatie.
Er wordt vanuit gegaan dat alle deelnemers zich als gasten gedragen en zich houden aan de
aanwijzingen die zij krijgen van de leiding/organisatoren van het toernooi.
Er wordt in het zwembad en op het zwembadterrein geen toezicht gehouden.
Ouders/begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op minderjarigen. De
organisatie sluit elke aansprakelijkheid hiervoor uit.
Op het zwembadterrein is gedurende het gehele weekend tijdens de wedstrijden een EHBOpost aanwezig.
Geen alcohol voor personen jonger dan 18 jaar.
De feestavond begint om 21:00 en eindigt om 02:00 uur. In verband met omgeving
verzoeken wij jullie vriendelijk om na dit tijdstip geen/ op zeer laag niveau geluid te maken.
Na het spelen van een wedstrijd moet het team met de blauwe caps het jureren van de
wedstrijd daarna verzorgen. Jeugdwedstrijden zullen door SBC2000 zelf worden gejureerd.
Zondagochtend is er vanaf 8:30 uur gratis ontbijt verkrijgbaar bij de horecatent aan het bad.
Tijdens het SBC2000 zomertoernooi worden op het gehele terrein video-opnames en foto's
gemaakt voor o.a. promotiedoeleinden. Bij het betreden van het terrein van de Wolfslaar
gaat u hier stilzwijgend mee akkoord.

App met wedstrijdschema (alleen verkrijgbaar android)

Programma en adressen
Vrijdag
18:00
20:00-1:00

Terrein geopend
Beer Game Night & DJ

Zaterdag
9:00-12:00
9:00-19:00
15:00-16:00
17:00-20:30
20:30-21:30
21:30-1:00

Ontbijt verkrijgbaar
Wedstijdprogramma
F1 kwalificatie op scherm
Eten Foodtruck Hup saté
Waterpolo dames tegen Duitsland (EK) op scherm
Feestavond met coverband AA loaded en DJ

Zondag
8:30-12:00
8:20-14:00

Ontbijt verkrijgbaar (gratis!)
Wedstijdprogramma

Handige telefoonnummers en adressen
Algemeen telefoonnummer EHBO: 06-41462612
EHBO-ers zijn overdag te vinden bij de EHBOtent (zie plattegrond) en/of lopen rond op het terrein. ’s
Nachts zal de beveiliging EHBO verlenen indien nodig
Toernooicommissie algemeen telefoonnummer: 06-34189115
Huisartsenpost Breda: 076-5258500
Molengracht 21, 4818CK te Breda

Plattegrond

Mede mogelijk gemaakt door:

Nawoord
Namens de gehele organisatie wensen wij iedereen heel veel plezier toe op de tiende editie van het
SBC2000-zomertoernooi. Wij zullen er alles aan doen om het toernooi zo leuk en sportief mogelijk te
laten verlopen. Mochten er onverhoopt toch vragen of problemen zijn, dan horen wij dat graag.
Namens de organisatie,
Steven Struijk, Patrick Duijzer, Ad Evers, Luuk van Otterdijk, Bram Willems, Paul de Lange, Marcel
Vos, Evelien Roelands en Juriaan Luijkx.
Sponsoren
Onze dank gaat uit naar alle sponsoren die ons toernooi ondersteunen:
MaasSteven fysiotherapie, PSTAMP, All-Rent Autoverhuur, Renova Lease, Nooijen Consult BV,
Amarah, Van Oers acountancy en advies, Kookzaak, Organisatieadviesbureau De Vaart, Studio Trots,
Autoglaz Breda, Jukic Electrotechniek, Knook Breda, Vermeer, Nouwens Transport, Arentsen
Database Consultancy, BBOSI, De Vossenhoek, VerMeer HRM, Groendak Breda, Primstar, Schenk
transport, Kegge en Forbo.
Scheidsrechters
Ook gaat onze dank uit naar alle scheidsrechters die geholpen hebben tijdens het toernooi. Bedankt
voor jullie inzet en het goed laten verlopen van de wedstrijden. Extra dank gaat uit naar onze
hoofdscheidsrechter Stef van Gils die de scheidsrechters heeft begeleid en het toernooi heeft
ondersteund.
Met sportieve groet,
SBC2000 zomertoernooicommissie

