Historie
Hulshorst–Heine B.V. Jeugdtoernooi
In de nazomer van 2007 kwam vanuit een kleine samengestelde
commissie het idee om voor de Hulshorst Jeugd een eigen toernooi in
het leven te roepen.
De beginnende leden in deze commissie waren Arend Vlieger, Arjen van
´t Slot, Marcel kroes, Walter Peek en Robbie Jonker.
Nadat onze aanvraag bij het bestuur met tevredenheid werd ingewilligd,
werd het toernooi bij de KNVB aangevraagd, destijds was dit nog
noodzakelijk, nu dient men rekening te houden met de kalenderindeling
van de voetbalbond, na goedkeuring van de KNVB werd begin september
het toernooi een feit.
Het 1e jaar in het seizoen 2007-2008 op 17 mei 2008, werd er om te
beginnen enkel een toernooi voor D pupillen georganiseerd, op dat
moment had Hulshorst een 3 tal elftallen, dus het beloofde een leuke
uitdaging te worden.
De naam Hulshorst – Heine BV pupillentoernooi kwam tot stand nadat
aan onze hoofdjeugdsponsor Werner Hoegendijkhof van de firma Heine
BV, het verzoek was zijn bedrijfsnaam hieraan te verbinden, het
antwoord was een duidelijk “ja”en zo was de naam ook een feit.
Na een aantal commissievergaderingen te hebben gehad en hieraan een
compleet draaiboek te hebben verbonden konden we elftallen uitnodigen
en het toernooi aanplakken.

Editie 1
Het 1e jaar leverde dit de volgende tegenstanders op:
Poule A
Hulshorst D1,´t Harde D1, Elburger SC D1, Unicum D2 en ZAC D2
Poule B
Hulshorst D2, Elburger SC D2, Reaal Dronten D2, ZAC D4 en Zwolsche
boys D3
Poule C
Hulshorst D3, Elburger SC D3, Zeewolde D9, ´t Harde D3 en SV Epe D2.

De ploegen die zich de winnaars mochten noemen van het allereerste
Hulshorst Heine Jeugdtoernooi waren Elburger SC D1, Reaal Dronten D2
en ook de D3 van de Elburger SC mochten deze eer hebben.
Een geslaagd 1e toernooi met een groot aantal toeschouwers en ondanks
het regenachtige weer die dag een mooie dag voor de deelnemende
ploegen.
De fairplayprijs die we deze 1e editie mondeling mededeelde was voor sv
Epe D2 die hun D5 verving dit door verplichtingen, want hoewel zij de
poule van de D3 overtuigend wonnen door hun klassenverschil, stonden
zij de 1e prijs af en namen de laatste plaats mee naar huis op eigen
verzoek, grote klasse van sv Epe !!
Het 2e Hulshorst – Heine BV jeugdtoernooi in het seizoen 2008-2009 op
zaterdag 16 mei 2009 wilden wij gaan uitbreiden met een ochtend en een
middag programma.
De ochtend zou worden gevuld met een D pupillen programma voor de
de in dat seizoen aanwezigen D1 en de D2, en de middag word gevuld
voor de C junioren met een C1 en een C2 toernooi.
Met een groot aantal aanmeldingen met een leuk aantal ploegen die
regionaal bekend zijn, en in hoge klasse´s uitkomen, was het op het
allerlaatste moment de KNVB die een extra speelronde inlaste en wij
genoodzaakt waren het toernooi af te gelasten, dit tot grote teleurstelling
van de organisatie, de hoofdsponsor en het bestuur van de vv
Hulshorst.

Editie 2
Dus deze 2e editie kon geen plaats vinden, maar dat betekend dus dat de
volgende editie dan de 2e moet worden.
Het nieuwe 2e Hulshorst – Heine BV Jeugdtoernooi vangt aan in het
seizoen 2009-2010 en wel in de vrije maand juni, namelijk op zaterdag 5
juni 2010.
Nadat er voegtijdig een advertentie was geplaatst op internet en de
uitnodigingen de deur uit waren, konden de aanmeldingen
binnenstromen, uit het hele land kwamen ploegen om aan deze 2e editie
mee te doen.
De poule van de D1 mocht vooraf gezien worden als het paradeplaatje
van het toernooi doordat hier 1e en 2e klassers in zaten, maar ook op de
andere poules die we deze dag hadden waren we trots.

In de poule van de D1 werd op doelsaldo VVOG D1 de kampioen door de
D1 van Veensche Boys voor te blijven, knap op de 3e plaats in deze poule
was het de D1 van Hulshorst die titelverdediger Elburger SC D1 en ’t
Harde D1 voor bleef.
In de poule van de D2 waren het de ploegen van sv Ouderkerk die de
boventoon voerde de D3 van deze vereniging ging met de volle winst 12
punten als kampioen naar huis, gevolgt door de D4 van hen.
Ook in de poule van de D3 waren het de ploegen uit Ouderkerk die
domineerden , de laatste wedstrijd moest uitsluitsel geven of de D5 of de
D6 de 1e plaats mocht ophalen, uiteindelijk was het dan ook de D5 van
Ouderkerk die de titel pakte.
In de middag was het in de poule waar de C1 van Hulshorst uitkwam, een
ploeg uit Alphen aan de Rijn die met de titel ervandoor ging , de C4 van
deze ploeg won het toernooi met als goede nummer 2 sv Schalkhaar.
De poule van de C2 leverde winst op voor de organiserende vereniging
Hulshorst , in een spannende strijd trok Hulshorst C2 aan het langste
eind en mocht zich de 1e Hulshorster kampioen noemen tijdens een
Hulshorst-Heine jeugdtoernooi.

Editie 3
Editie 3 vind plaats op zaterdag 28 mei 2011 en met zelfs op dit toernooi
buitenlandse inbreng, via een Nederlandse contactpersoon was de vraag
of Redgate Rovers uit Engeland deel kon nemen aan het C toernooi met
2 elftallen, dit buitenkansje konden we als organisatie niet laten schieten,
en met beide armen werden zij ontvangen, na een late afmelding op 2
dagen voor de start van het toernooi bij de C , kwam bij de organisatie de
gedachten op ,om de 2e jaars D die deze ochtend hun toernooi hadden, in
de middag als talententeam bij de C deel te nemen, dit werd positief
ontvangen en zo was het deelnemers veld weer volledig.
In de ochtend gingen we van start met 15 ploegen en de verdeling was
als volgt:
Poule D1: vv Hulshorst D1, Elburger SC D1, sv´t Harde D1, WHC Wezep
D1 en titelverdediger van 2010 de D1 van VVOG.
Poule D2: vv Hulshorst D2, Elburger SC D2, WHC Wezep D2, Zeewolde
D3 en vv Lunteren D3.
Poule D3: vv Hulshorst D3, Elburger SC D3, sv´t Harde D2, en de D4 en
D5 van HSV Zuidvogels uit Huizen.

Met her en der zeer aantrekkelijke wedstrijden, werd er in de ochtend fel
gestreden om de bovenste plaatsen, in de poule D1 werd het spannend
tot aan de laatste wedstrijd, onze eigen Hulshorst D1 deed tot het laatste
moment nog mee voor winst in het toernooi, daarbij moest dan de laatste
wedstrijd gewonnen worden van titelverdediger VVOG, helaas mocht dit
niet zo zijn en was de titelverdediger uit Harderwijk een maatje te groot,
maar de organiserende vereniging eindigde toch op knap op de derde
plaats in de zware poule.
In de overige poules kwam de D2 van Hulshorst wat laat op gang, nadat
zij de eerste 2 wedstrijden niet scherp genoeg starten , werden de laatste
wedstrijden toch in winst omgezet en werd zo nog knap de 3e plaats in de
poule bereikt , in deze poule ging de winst overtuigend naar de D3 van
Zeewolde, zij wonnen alle wedstrijden net als VVOG in poule D1, en
waren dan ook de trotse kampioen in deze poule, in de D3 poule was het
vv Hulshorst D3 die helaas geen enkele punt wist te bemachtigen en zo
als laatste eindigde met 0 punten, de ploegen die hierin de boventoon
vormden waren de Zuidvogels, nadat in de eerste wedstrijd de D4 van
Zuidvogels de D5 versloeg met 5-0, was het de D5 die de rest van de
wedstrijden wel wist te winnen en knap 2e eindigde , de nummer 1 in deze
poule was de D4 van Zuidvogels die al haar wedstrijden op overtuigende
wijze winnend afsloot, grote klasse.
In de middag was het de beurt aan de C junioren, en hierbij dus ook de
gasten uit Engeland, zij zijn gevestigd onder de rook van Liverpool.
De poule indelingen van de middag waren als volgt:
Poule C1: vv Hulshorst C1, FC Victoria C3, TOV C1, Hatto Heim C1,
Redgate Rovers C1 en titelverdediger van 2010 ARC C4.
Poule C2: titelverdediger vv Hulshorst C2, WHC Wezep C3, ASC
Nieuwland C5, sv Harskamp C1, Redgate Rovers C2 en het hulshorster
talententeam.
Voorgaand aan de 1e wedstrijden van de thuisclub Hulshorst tegen de
engelse gasten van Redgate ,werden de vaantjes der beide verenigingen
door de aanvoerders uitgewisseld, en na deze leuke gebeurtenis was het
de aftrap , in de 1e wedstrijd van het toernooi liet de C1 van Hulshorst de
C1 van Redgate gelijk kansloos, Redgate werd vooraf gezien als favoriet
maar niets was minder waar , want zij verloren gelijk de 1e wedstrijd van
vv Hulshorst C1, het 2e team van Redgate liet zien dit toernooi dat zij
voor de winst kwamen en zij wonnen wel gelijk hun wedstrijd tegen
titelverdediger vv Hulshorst C2.

Dit toernooi bij de C werd niet alleen door de jongens goed
vertegenwoordigd, maar bij de verschillende ploegen was er ook een
groot aantal dames aanwezig, wat dit toernooi ook voor meerdere
verenigingen aantrekkelijk maakt om deel te nemen.
vv Hulshorst C1 was na de eerste 3 wedstrijden verre van toernooiwinst ,
maar door een knappe zege op titelverdediger ARC C4 uit Alphen a/d
Rijn, werd de druk opgevoerd, doordat de laatste poulewedstrijd in winst
ging op FC Victoria D3 uit Hilversum was het team afhankelijk wat ARC
C4 de laatste wedstrijd ging doen tegen Redgate Rovers C1, bij winst van
ARC prolongeren zij hun titel maar bij verlies was het Hulshorst die de
wist zou pakken, de engelse gasten lieten zien wel degelijk te kunnen
voetballen en wonnen hun laatste wedstrijd van het toernooi tegen ARC
overtuigend met 4-0, en door dit resultaat was het vv Hulshorst C1 die
met de titel ervandoor ging.
In de andere poule was het de C2 van Redgate die de wedstrijden
allemaal omzette in winst, en door deze zegereeks gingen zij terug naar
Engeland met de titel, op de 2e plaats eindigde de C3 van WHC met een
beter doelsaldo dan ASC Nieuwland C5.
Titelverdediger vv Hulshorst C2 kwam er deze editie niet aan te pas, de
laatste wedstrijd tegen het talententeam moest uitwijzen, welke ploeg
onderling de strijd won, uiteindelijk trok toch de C2 aan het kortste eind
door deze wedstrijd te winnen en daardoor net boven de talenten te
eindigen.

Editie 4
Editie 4 vind plaats op een mooie zaterdag op 26 mei 2012, de ploegen
die zich hadden ingeschreven kwam wederom uit het gehele land, dit
begint een traditie te worden voor ons jeugdtoernooi.
In de ochtend waren er de gasten uit Elburg welke alle edities hebben
meegedaan met hun D pupillen, verder waren nieuw te noemen teams SC
Buitenboys uit Almere, CJVV uit Amersfoort en Leonidas uit Rotterdam.
In poule A werden de degens gekruist door Elburger SC D1, Zwart-Wit
D2, VVOG D2, SC Buitenboys D2 en WHC D1.
Dit was deze dag weer de poule waar de talenten weer goed tot haar
recht kwamen, met vlotte aanvallen en een georganiseerd positiespel
lieten de ploegen elkaar zien dat ze aardig gewaagd waren aan elkaar
niveau (1e / 2e klasse).
De winnaar kwam uiteindelijk uit Almere , de gasten van SC Buitenboys
D2 wisten zonder een nederlaag te incasseren deze poule winnend af te
sluiten, vlak hierachter volgde de D2 van Zwart-Wit die de laatste
wedstrijd verloor van de kampioenen van SC Buitenboys.

In de 2e poule van de D (poule B) , kwamen we de eerste ploeg van de
organiserende vereniging Hulshorst tegen, Hulshorst D1 uitkomend in de
2e klasse waar zij op de laatste plaats zijn geëindigd wilden hun seizoen
nog wat kleur geven , en wilden dit dolgraag doen tijdens het eigen
toernooi.
De ploegen die hierin uitkwamen waren naast Hulshorst D1, CJVV D3,
SC Buitenboys D3,Elburger SC D2 en Leonidas D2.
In deze poule lieten de gasten uit Almere wederom zien dat zij goede D
ploegen hebben, met 10 punten eindigde de D3 van SC Buitenboys op de
1e plaats, de nummer 2 in deze poule werd CJVV D3 uit Amersfoort,
ondermeer door een rechtstreekse overwinning op Hulshorst D1 werden
zij 2e , Hulshorst werd 3e in de poule en wisten Elburg en Leonidas nog
goed achter zich te houden.
In poule C van deze ochtend kwam de 2e ploeg uit Hulshorst in Aktie
namelijk Hulshorst D2 , in een poule met CJVV D7, Zwart-Wit D5,
Elburger SC D3 en DSV’61 D2 werd hier gestreden om de bovenste
plaatsen.
Deze strijd boven in werd gestreden door de 2 buurploegen uit Elburg en
Doornspijk, onder meer door een overwinning van DSV’61 D2 op
Elburger SC D3 werd DSV winnaar in deze poule tenkoste van Elburg, de
D2 van Hulshorst werd 4e in deze poule zij wisten haar laatste wedstrijd
winnend af te sluiten tekoste van CJVV D7.
Al met al een geslaagde ochtend, en zo konde we ons klaarmaken voor
de C junioren in de middag editie.
Ook in de middag werd het genieten, in de 2 poules welke we in de
middag voor de C junioren hebben gereserveerd kwamen ploegen uit
Amsterdam, Houten , Hilversum en Cothen, dus dit beloofde weer een
mooie voetbalmiddag te worden aangezien wij vorig jaar al door ploegen
uit het westen zijn getrakteerd op een mooi partijtje voetbal.
In de poule A van de middag kwam de C1 van Hulshorst in Aktie, door
een late afmelding werd er wat geschoven in de poules zou kwamen
uiteindelijk HC en FC Victoria C2, SVF Cothen C1, FC Meppel C1 en
Schalkhaar C3 , Hulshorst vergezellen in de poule.
Na spannende wedstrijden ging het tot aan de laatste wedstrijd erom wie
met de titel aan de haal ging, Hulshorst C1 moest winnen van Schalkaar
C3 welke aan een punt genoeg had, door een bloedeloze 0-0 was dit
nodige punt bereikt en zo won Schalkhaar C3 deze editie , in de andere
poule kwamen we uit met 2 ploegen uit Hulshorst , door de eerder
genoemde late afmelding kwamen we op een mix van 9 D spelers en 3 B

spelers tot een nieuw team namelijk Heine Boys C1, samen met
Hulshorst C2 vertegenwoordigden zij de thuisvereniging , sensatie in
deze poule was de C1 van Zuid-Oost United , deze Amsterdamse ploeg
wist al haar wedstrijden winnend af te sluiten en met zelfs in 13 minuten
tot aan 10 doelpunten te komen deden zij dit met verve.
In deze poule werd Deltasport C3 2e achter de Amsterdammers, ASC
Nieuwland C4 uit Amersfoort legde beslag op de 3e plaats , de 2
Hulshorster ploegen streden in de onderste regionen op de 4e en 5e
plaats, het team van Heine Boys won uiteindelijk de wedstrijd van de C2
waardoor zijn 4e eindigen, dit was natuurlijk een mooi succes voor deze
extreem jeugdige ploeg.

Editie 5
Het 5e Hulshorst – Heine toernooi vond plaats op zaterdag 25 mei, deze
eerste jubileum van het toernooi kwamen we op een aantal van 30
deelnemende ploegen, voor het eerst in die 5 jaar dat dit aantal bereikt
werd, hier zijn we dan ook trots op.
In de ochtend bij de D-pupillen waren de volgende indelingen in poule D1
zaten naast Hulshorst D1 ,titelverdediger SC Buitenboys D2, Zwart-Wit’63
D2, sv Hatto Heim D1 en Veensche Boys D1.
Leuke wedstrijden in deze poule , en ondanks de zware indeling kon
Hulshorst D1 toch het hoofd boven water houden , met een overwinning
om titelverdediger SC Buitenboys D2 en ook nog een overwinning op de
D2 van Zwart-Wit’63 uit Harderwijk sloten zij hun toernooi met een
verdienstelijke 3e plaats af.
Titelverdediger SC Buitenboys D2 kon het niet bolwerken deze 5e editie
en nam afscheid van het toernooi op plaats 5 net boven hen was de D2
geeindigd van Zwart-Wit’63, de wedstrijden om de 2 bovenste plaatsen
gingen tussen de D1 elftallen van Hatto Heim en Veensche Boys met een
aantal van 10 punten werd winnaar in deze D1 Poule Veensche Boys D1,
dit was een mooie winnaar voor deze 5e editie.
In de poule D2 waren de deelnemers sv Hatto Heim D2, Leonidas D2, sv
Lelystad D6, Elburger SC D2 en Zwart-Wit’63 D4.
Leuke wedstrijden op een leuk niveau , onze vaste deelnemer uit
Rotterdam Leonidas liet zien de sterkste ploeg te zijn in deze poule en
eindigden daarom ook op de eerste plaats, op de 2e plaats was het de D2
van Elburger SC die voor de 5e keer deelnam aan ons toernooi , zij lieten
zien dat ook de Elburger SC een goede jeugd heeft.

In poule D3 kwamen we dan het 2e D team van Hulshorst tegen,
Hulshorst D2 moest het in deze poule opnemen tegen Elburger SC D3,
WHC D3, Zwart-Wit’63 D5G en sv’t Harde D3.
Leuke wedstrijden werden hier ook ingespeeld, in de laagst geklasseerde
D poule, veel derby’s werden er gespeeld te denken aan Wezep, Elburg
en’t Harde uiteindelijk gingen de bezoekers uit Wezep er met de volle
winst vandoor,WHC D3 wist Elburger SC D3 achter zich te houden, de D2
van het organiserende vv Hulshorst behaalde knap een 3e plaats in de
poule nog net voor ’t Harde D3, het mix-team van Zwart-Wit’63 werd
uiteindelijk 5e in de 5e editie.
In de middag kwamen we de C-junioren tegen in hun competities zo werd
in de 1e poule van de C gestreden door, SC Buitenboys C1, vv
Heerenveen C2, vv Zeewolde C2, sv’t Harde C1 en ons eigen Hulshorst
C1, in deze zware poule moest de C1 van Hulshorst op de tenen lopen,
alle tegenstanders waren hierin een maatje te groot voor het team van
trainer Herjan Schurink, zo eindigde Hulshorst C1 dan ook met 0 punten
op de laatste plaats, in deze poule werd mooi voetbal gespeeld en was
het spannend tot aan de laatste wedstrijd, de gasten uit Heerenveen
werden uiteindelijk de winnaar in deze poule, voor het eerst waren zij te
gast en gingen er met de hoogste plaats vandoor, zij beloofden ons wel
om de titel te komen verdedigen, op de 2e plaats was het Zeewolde nog
voor’t Harde C1 en de C1 van Buitenboys, bij Buitenboys kwam de
keeper in de eerste wedstrijd in botsing met een aanvaller, nadat hij naar
het ziekenhuis was geweest kwam hij er vanaf met gekneusde ribben, er
was inmiddels contact geweest met begeleiding van Buitenboys.
In Poule C2 hadden we titelverdediger Schalkhaar C3, sv’t Harde C2, vv
Hierden C2, Elburger SC C2 en Zwart-Wit C2, deze poule was ook
spannend tot aan de laatste wedstrijd, Schalkhaar C3 liet zich van haar
beste kant zien en leek wederom met de winst ervandoor te gaan , ZwartWit’63 C2 liet dit echter niet gebeuren, en zij ging met de overwinning
aan de haal in deze Poule C2, op de tweede plaats was het Schalkhaar
C3, knap op plek 3 was het ’t Harde C2 die na een valse start tegen
Schalkhaar (5-0) zichzelf terugknokten het toernooi in, en door de laatste
2 wedstrijden winnend af te sluiten plek 3 veilig stelde, op plaats 4
kwamen we de C2 van Hierden tegen die nog net voor Elburger SC C2
eindigden.
In de laatste poule van deze 5e editie kwamen we Hulshorst C2 tegen, zij
gingen de strijd aan met vv Hierden C3, Zwart-Wit’63 C4, Elburger SC C3
en vv Zeewolde C5.
Ook hierin lieten de ploegen zich van hun beste kant zien, knap was de
inzet hoe deze wedstrijden op dit niveau werden gespeeld, uiteindelijke
winnaar Zeewolde C5 was veruit de beste in deze poule, Hulshorst C2

werd hierin knap derde onder leiding van Kees van Dorp, zo mocht dit
een toernooi weer geslaagd worden genoemd.

Editie 6
Editie 6 op zaterdag 24 mei was een geslaagde dag, hele dag het
zonnetje erbij en in de ochtend en de middag met mooi voetbal.
Met 30 deelnemende teams verdeeld over de ochtend en de middag voor
D en C junioren was weer een mooi aantal, bij de middag zaten er zelfs 2
buitenlandse ploegen bij, FC Essex Royals uit Engeland en The
Condorrat Boys uit Schotland.
In de ochtend begonnen we met de D pupillen verdeeld over 3 groepen,
in poule D1 waren de volgende deelnemers actief: Hulshorst D1,
Veensche Boys D1, Elburgers SC D1, Leonidas D1 en FC Hilversum D1.
Deze poule was een met een sterk deelnemersveld aangeduid als
de”TOP”poule, hierin werden mooie wedstrijden gespeeld, onze eigen
Hulshorst D1 moest flink aan de bak maar heeft toch laten zien dat zij
een niveau hoger kunnen spelen, uiteindelijk werden zijn 5e in de poule
ondanks een gelijkspel tegen Veensche Boys D1 welke meer had
verdiend, Veensche Boys D1 werd in deze poule 4e, door al haar
wedstrijden met 0-0 gelijk te spelen gingen zij toch ongeslagen naar
huis.
Om de plaatsen 2 en 3 moesten nog strafschoppen worden genomen
door een gelijke stand en doelsaldo in de poule, Elburger SC D1 en
Leonidas D1 maakten er een spannende serie van, waarbij uiteindelijk
Leonidas uit Rotterdam de penaltyserie won, Elburger SC D1 werd
hierdoor 3e in de poule met 6 punten, Leonidas D1 werd door de winst 2e ,
op de eerste plaats is geëindigd met een beter doelsaldo de D1 van FC
Hilversum, deze ging in hun eerste deelname op ons toernooi gelijk met
de titel naar huis.
In poule D2 kwamen naast onze eigen Hulshorst D2 de volgende teams
uit: CSV Apeldoorn was met D3 en D4 vertegenwoordigd, Elburger SC D2
en Hatto Heim D2 maakten de poule compleet.
Dit was voor onze eigen Hulshorst D2 een te grote horde, Hulshorst D2
uitkomend zelf in een lagere klasse dan de overige deelnemers
probeerden uit alle macht hun huid duur te verkopen, maar uiteindelijk
leverde dit helaas geen punten op, zij pakten de 5e plaats in deze poule
dus op, op plaats 4 ging de prijs naar CSV Apeldoorn D3 het onderlinge
prestige tussen de D3 en D4 werd dus gewonnen door CSV Apeldoorn
D4 die met plek 3 er vandoor ging, op de 2e plaats was het de Elburger
SC D2 niet net 1 puntje tekort kwam, want de uiteindelijke winnaar was

sv Hatto Heim D2 met 8 punten. Klasse gedaan, en een grote pluim in
deze poule voor Hulshorst D2.
In poule D3 waren de volgende ploegen de uitdagers: Elburger SC was
hierin vertegenwoordigd met D4 en D5, Zwart-Wit D4D, Veensche Boys
D2 en als laatste deelnemer Sporting Almere D9.
Ook hier was een onderlinge prestige tussen 2 D ploegen van dezelfde
vereniging, maar daarin was het gat veel te groot , op de 5e plaats
eindigde de D5 van de Elburger SC met een verdiend punt, op plaats 4
was het de D4D van Zwart-Wit uit Harderwijk die op doelsaldo de 3e
plaats moest laten gaan naar Veensche Boys D2, Sporting Almere D9
kwam in hun eerste deelname niet verder dan de 2e plaats want zij
moesten de overwinning in deze poule geven aan Elburger SC D4 die de
overwinning wegkaapte met 8 punten.
In de middag was het de beurt aan de C junioren, het werd wat
internationaler deze middag met ploegen erbij uit Engeland en
Schotland, met wederom een goede temperatuur om te voetballen
kwamen de volgende 30 deelnemers ons verwelkomen verdeeld over 3
ploegen.
In poule C1 kwamen we tegen de titelverdediger vv Heerenveen C2, FC
Hilversum C1, Elburger SC C1 ,de runner-up van vorig jaar sv Schalkhaar
C3 en het engelse FC Essex Royals U14 team.
Het was een spannende poule deze C1 poule, de fanatieke Engelsen
konden de vooraf aangemerkte favorietenrol niet waarmaken, zij werden
afgetroefd door het Hollandse positiespel en moesten in hun eerste
doelname genoegen nemen met plaats 5 in de poule FC Essex Royals.
Elburger SC C1 incasseerde maar 1 tegendoelpunt met 3 gelijke spellen
0-0 en 1 nipte nederlaag 0-1 moesten zij genoegen nemen met plaats 4
op de 3e plaats kwamen we een vaste deelnemer tegen ,de C3 van sv
Schalkaar moest ook met een minimaal doelsaldo (1-2) genoegen nemen
met deze 3e plaats met 5 punten, om de plaasten 1 en 2 werd gestreden
door de titelverdediger vv Heerenveen C2 en FC Hilversum C1,
uiteindelijk was het wederom vv Heerenveen C2 die er met de
overwinning vandoor ging, FC Hilversum nam met 7 punten de
verdienstelijke 2e plaats in deze poule.
In poule C2 kwamen we de C1 tegen van Hulshorst zij werden in de poule
vergezeld door Elburger SC C2, Zwart-Wit C2G, Sporting’70 C2 en het
Schotse Condorrat Boys U14 team, welke nabij de rook van Glasgow de
weg vonden naar Hulshorst.

De Schotten waren in deze poule oppermachtig, nog voor de laatste
wedstrijd was gespeeld konden zij al met de titel er vandoor gaan, deze
titel werd goed gevierd door onze gasten, en met hard werken en een
grote dosis passie en inzet verdiend te noemen, om de overige plaatsen
werd flink gestreden, de 2e plaats in de poule ging naar Sporting’70 C2
met 5 punten, Hulshorst C1 werd uiteindelijk 3e en kon net als vorig jaar
op het eigen toernooi geen titel bijschrijven op hun palmares ,maar hun
rangschikking tegenover de vorige editie werd verbeterd, de 4e plaats
ging uiteindelijk naar Zwart-Wit C2G dit gemengde team met een dame
op de mid-mid en een dame als doelverdediger liet leuk voetbal zien
maar mocht helaas niet baten , de hekkensluiter werd uiteindelijk op
doelsaldo de C2 van de Elburger SC, met minimale nederlagen toch
verdienstelijk gepresteerd.
In poule C2 kwamen we naast Hulshorst C2 de volgende tegenstanders
tegen: Elburger SC C3, Veensche Boys C2, sv Lelystad C6 en Sporting
Almere C4.
Onderin was het ongekend spannend tussen de Elburger SC C3 en
Hulshorst C2, beide ploegen gingen strijden om de 4e en 5e plaats
uiteindelijk kon de C2 van Hulshorst genoegen nemen met de 4e plaats,
begonnen met 10 man aangevuld met 2 dames uit de D pupillen konden
zij toch de benodigde 2 punten bij elkaar sprokkelen en Elburger SC C3
achter hun laten met 1 punt, de 3e plaats ging naar de C2 van Veensche
Boys met 6 punten , sv Lelystad C6 pakte achter de winnaar Sporting
Almere C4 de 2e plaats met 7 punten, Sporting Almere C4 pakte met alle
wedstrijden gewonnen terecht de eerste plaats in deze poule.

Editie 7
Editie 7 vond plaats op zaterdag 30 mei, de gehele dag hebben we het
droog kunnen houden op sportpark de Eendracht, dit deed het toernooi
veel goeds, de ochtend en middag zat vol met leuk voetbal met in totaal
30 deelnemers verspreid over de D pupillen en de C junioren.
De ochtend met de D pupillen kenden een leuk deelnemersveld met de
alom bekenden ploegen uit de regio maar we ontvingen ook SC
Overwetering en FC Abcoude welke de weg naar Hulshorst toe hebben
ondernomen.
Poule D1 werd gevormd met Hulshorst D1, Elspeet D1, Elburger SC D1,
SC Overwetering D1 en Hatto Heim D2, in deze poule waren de teams erg
aan elkaar gewaagd met kleine uitslagen en leuk voetbal, de gasten van
SC Overwetering kwamen met de nieuwe D ploeg voor komend seizoen,
zij konden het niet bolwerken tegen de ploegen die al een jaar samen
voetbalden met elkaar en konden zo met plaats 5 afscheid nemen van

hun eerste deelname bij Hulshorst, op plaats 4 is Elspeet D1 geëindigd ,
Elspeet is het gehele toernooi ongeslagen gebleven, alle 4 de
wedstrijden eindigden in 0-0 en met 4 punten namen zij plaats 4 in, op de
3e plaats was het Hatto Heim die in de poulewedstrijden de hoogste
uitslag had neergezet in 14 minuten tijd van 5-1 tegen SC Overwetering,
door de nederlaag tegen Hulshorst in de laatste wedstrijd moesten zij
genoegen nemen met 5 punten, op plaats 2 is onze vaste deelnemer uit
Elburg geëindigd, de Elburger SC D1 is ongeslagen gebleven met 3
gelijke spelen en 1 overwinning namen zij met 6 punten de 2e plaats mee
naar huis, kampioen in poule D1 werd Hulshorst D1, de organiserende
vereniging nam met 2 overwinningen en 2 gelijke spelen met 8 punten de
felbegeerde titel in ontvangst, na het kampioenschap in de 2e klasse en
de winst de week ervoor op toernooi in Elspeet waren de jongens van de
D1 trots op hun seizoen.
In poule D2 waren het de volgende ploegen die het opnamen tegen
elkaar: Zwart-Wit'63 D3, VVOG D4, FC Abcoude D5, Elburger SC D2 en
Zwolsche Boys D1.
Deze poule werd geopend met de Harderwijkse derby tussen VVOG en
Zwart-Wit, deze derby eindigde in een 0-0 stand, onze gasten uit
Abcoude mochten hierna hun eerste wedstrijd ooit gaan spelen op het
Hulshorst-Heine toernooi, zij speelden tegen vaste deelnemer uit Elburg
de Elburger SC D2, Elburg had kennelijk meer ervaring op ons toernooi
en pakten met de 1-0 de eerste winst van deze poule binnen, Zwolsche
Boys speelden ook voor het eerst mee op ons toernooi en lieten leuk
voetbal zien en bleven ongeslagen deze dag, maar dit betekende niet de
winst in de poule, kampioen werd in deze poule de Elburger SC D2 met 8
punten, op plaats 2 waren het de gasten uit Abcoude die met D5 een
goede indruk achter lieten, op plaats 3 waren het de Zwolsche Boys D1
die ongeslagen met 6 punten eindigden, op plaats 4 was het VVOG D4
die op doelsaldo nipt Zwart Wit D3 voorbleef in deze poule.
Poule D3 was de poule waar we onze 2e Hulshorster team in tegen
kwamen namelijk de D2, zij zaten in de poule met Elburger SC D4, vv
Elspeet D2, CSV Apeldoorn D9 en Rood-Wit'58 D2.
Hulshorst D2 vocht voor wat het waard was maar moest uiteindelijk in
deze de laatste plaats in ontvangst nemen, dit deden ze met 1 punt welke
ze hadden afgesnoept van de Elburger SC D4 in de openingswedstrijd,
datzelfde Elburger SC D4 nam met 1 puntje meer de 4e plaats in deze
poule in ontvangst, op de 3e plaats was het Elspeet D2 die met 4 punten
tekort kwam om de bovenste 2 het moeilijk te gaan maken, doordat CSV
Apeldoorn haar laatste wedstrijd won en ook op 9 punten kwam moest
Rood-Wit D2 de laatste wedstrijd tegen Elburger SC D4 minimaal een
punt pakken voor toernooiwinst, dit gebeurde ook door een ruime 3-0

zege, hierdoor werd CSV Apeldoorn 2e en Rood-Wit ging met de titel op
zak richting Putten.
Het middagprogramma van de C bood weer een leuk programma aan,
helaas konden we geen ploegen uit Groot Brittannië krijgen deze edititie
maar dit kon de pret niet drukken , met 2 ploegen uit Hulshorst vingen
we deze middag aan , de C1 kwamen tegen in poule C3, en in poule C2
waren de Heine Boys weer in leven geroepen, door een late afmelding
hebben we met een mix spelers vanuit de jeugd van Hulshorst een team
op de been kunnen krijgen om het deelnemersveld compleet te maken.
In poule C3 was het naast onze eigen C1 de C2 van sv't Harde, Veensche
Boys C2G, Elburger SC C4 en Forza Almere C4 die gingen strijden om de
prijzen, het werd een spannend poule en 3 ploegen streden mee tot 2
wedstrijden voor het einde voor de winst, de plaatsen 4 en 5 waren
vergeven aan Veensche Boys C2 en Hulshorst C1, Hulshorst C1 kwam
door een beter doelsaldo met plaats 4 in handen te staan en liet
Veensche Boys naar huis met plek 5, sv't Harde en Elburger SC C4
namen het in hun laatste wedstrijd tegen elkaar op, bij gelijkspel
moesten strafschoppen uitsluitsel geven wie winnaar werd in de poule,
dit was allemaal niet nodig want de Elburger SC C4 won deze wedstrijd
met 1-0, hierdoor nam sv't Harde de 3e plaats in ontvangst, Forza Almere
werd 2e doordat zij de laatste wedstrijd wonnen van Hulshorst C1,
kampioen in poule C3 werden de mannen van de Elburger SC C4 met 10
punten.
In poule C2 waren de volgende ploegen de deelnemers: sv Lelystad C5,
VVOP C2, Sparta Nijkerk C3, Elburger SC C2 en de Heine Boys
(vernoemd naar toernooinaamgever Heine B.V.), nadat de vorige poule al
een spannend eind had werd deze poule helemaal spannend, de plaats 5
werd ingenomen door Sparta Nijkerk C3 en plaats 4 door Elburger SC C2,
maar de overige 3 plaatsen werden door middel van strafschoppen
beslist, door de late overwinning van de Heine Boys op sv Lelystad C5
waren er 3 ploegen gekomen op 7 punten en met hetzelfde doelsaldo als
gescoorde doelpunten namelijk 2-1, er werd geloot en de Heine Boys en
VVOP mochten in de strafschoppen serie van 3 ploegen het bal openen,
na een spannende strijd was het VVOP die de serie won met 3-2, Heine
Boys mocht hierna aantreden tegen SV lelystad en ook deze serie
verloren zij met 3-2 en zo namen zij afscheid als 3e , een heel knap
resultaat voor deze jonge generatie, de climax kwam aan het eind van de
serie waar VVOP en sv Lelystad het onderling gingen uitmaken wie het
toernooi ging winnen, in een wederom spannend slot was het VVOP die
er met de winst vandoor ging en zo sv Lelystad met de 2e plaats
achterliet , een leuk en spannend einde van het toernooi in deze poule.

En dan de poule C1 waarbij de titelverdediger uit Heerenveen wederom
was gekomen om de titel te verdedigen, zij namen het op tegen vv
Nunspeet C2, vv Elspeet C1, Elburger SC C1 en Zwart-Wit'63 C2.
Met mooie wedstrijden in deze 1e/2e klasse poule was het minieme
verschil waar de wedstrijden in werden beslist een mooi en spannend
geheel, vv Heerenveen ging niet met gemak richting titelprolongatie maar
uiteindelijk waren zij wel degene die aan het langste eind trokken en
daarmee de beker voor het 3e maal op rij mochten meenemen naar
Friesland, Elspeet C1 werd 2e doordat zij in hun laatste poulewedstrijd
met gemak de C2 van Zwart-Wit versloegen en zo op 1 puntje kwamen
van vv Heerenveen, op de 3e plaats waren onze buren uit Nunspeet
geeindigd, met geen enkele nederlaag konden zij met opgeheven hoofd
afscheid nemen van het toernooi en de zomervakantie gaan inluiden, op
plaats 4 was het Zwart-Wit die mede door een overwinning op de
Elburger SC het pleit beslechtte voor Elburg en zo kon Elburg die in het
verleden ook wel de titel had meegenomen de 5e plaats bemannen, en zij
willen graag de komende editie de rollen omdraaien.
Het was kortom een mooie spannende dag met een aantal climaxen waar
je als organisatie alleen maar van kan dromen, een dank voor een ieder
zijn of haar deelnamen en we zien jullie graag de volgende editie terug ,
op zaterdag 21 mei 2016.

Editie 8
Zaterdag 21 mei was het weer zover, het 8e Hulshorst – Heine
jeugdtoernooi stond klaar om te beginnen, dit na maanden van
voorbereiding om het deelnemersveld rond te krijgen.
De ochtend ving aan met 8 D pupillen ploegen op niveau, deze verdeeld
over 2 poules speelden hun wedstrijd verspreid over velden 1 en 2,
wedstrijden van 24 minuten, dus moesten nog wel even aan de bak!
Deelnemersveld bij de D was als volgt
Poule A met Vv Hulshorst D1, Vv Hierden D3, Zwolsche Boys D1 en
Elburger SC D2 en Poule B met Zeewolde D9, Vierhouten D1, Elburger
SC D3 en Spakenburg D4
Onder de leiding van de scheidsrechters Hendrik vd Linde, Peter van
Olst, Herman vd Berg en Jeroen Westerink werkten zij hun toernooi af.
Aardig niveau leuke wedstrijden en de doelpunten werden verspreid,
Peter van Olst had als scheidsrechter 3 wedstrijden die allen eindigden
met 0-0, de overige arbiters hadden meer geluk qua doelpunten.
In de poule waar de enige Hulshorst ploeg van de ochtend uit kwam
namelijk de D1, waren zij niet bij machte om als winnaar van het veld te
stappen met een nederlaag tegen latere winnaar Elburger SC D2 en 2

gelijke spelen sloten zij af als 3e in poule A die gewonnen werd door
vaste deelnemer van het eerste uur Elburger SC D2 met 7 punten, op
plaats 2 kwam de Zwolsche Boys D1 die met enige hoop de laatste
wedstrijd van Elburger SC bekeek maar na de 1-0 van Elburg tegen
Hierden was de hoop vervlogen en konden ze douchen en genoegen
nemen met plaats 2, Hierden D3 is op de laatste plaats geëindigd maar
pakten ook een verdiend punt!
In poule B was het de D4 van Spakenburg die al haar wedstrijden
winnend afsloot en zo als winnaar eindigde in deze poule, Spakenburg
liet met mooi voetbal ook zien dat het terecht was, het gevecht om de
overige plaatsen werd in deze poule spannend, maar uiteindelijk was het
de Elburger SC D3 die met plek 2 aan de haal ging met 4 punten, met een
iets beter doelsaldo dan Vierhouten D1 die als nummer 3 afsloot,
Zeewolde eindigde met 0 punten laatste, maar speelde wel goede
wedstrijden, helaas zat het geluk niet mee, volgend jaar nieuwe kansen.
In de middag was het de beurt aan de C junioren, met 15 tal teams
verdeeld over 3 poules op sterkte konden zij gaan strijden om de ere
plaatsen, het zonnetje kwam er al aardig door, dus het werd al pittig voor
zowel spelers als scheidsrechters, deze middageditie stond onder
leiding van een 6-tal scheidsrechters Rick Beelen, Evert Zoet, Geurard
Wajer, Herman vd Berg, Jeroen Westerink en Hendrik vd Linde, zij floten
wedstrijden van 1e klasse niveau tot aan de 5e klasse.
Poule C1 had een deelnemersveld op hoog niveau zodat we onze C1
zelfs een poule moesten opschuiven, de ploegen in deze poule waren FC
Weesp C1, vv Heerenveen C2(titelverdediger), SDVB C2, sv Hatto Heim
C2 en WHC C2.
WHC kwam met een jeugdige ploeg , veelal D spelers die het nieuwe
seizoen de kar moeten gaan trekken in de C, dit werd ze iets te gortig en
zij sloten het toernooi af met 1 punt op plaats , op plaats 4 in deze poule
was het sv Hatto Heim C2 die alle wedstrijden gelijk had gespeeld, na 3x
een 0-0 te hebben genoteerd hadden zij met een 1-1 gelijkspel toch hun
doelpunt te pakken, met een beter doelsaldo was het SDVB C2 die
eveneens 4 punten pakten maar zij hadden meer gescoorde doelpunten
namelijk 5-5, de laatste wedstrijd in de poule moest uitmaken wie er als
winnaar naar huis ging met de 1e plaats, FC Weesp die alle wedstrijden
had gewonnen speelde tegen titelverdediger vv Heerenveen C2, Weesp
had 1 punt nodig voor de winst maar pakte de volle buit door deze
wedstrijd met 2-0 te winnen en zo werd Heerenveen C2 als titelverdediger
2e en was het FC Weesp C1 die na 2 succesvolle jaren Heerenveen
onttroonde en kampioen werd in Poule C1.

In poule C2 kwamen we dan de eerste Hulshorster ploeg tegen,
Hulshorst C1 was ingedeeld in deze poule met VVOP C2 die hierin weer
titelverdediger was, Elburger SC C2, Forza Almere C2 en uit Rotterdam
Redichem C2.
Ook deze poule was bovenin ongekend spannend tot aan de laatste
wedstrijd, in de laatste wedstrijd werd er beslist wie het toernooi ging
winnen, onze gasten uit Rotterdam konden helaas geen punt meenemen
en eindigden op plek 5, Forza Almere C2 is uiteindelijk op plaats 4
geëindigd, dit kwam omdat zij de laatste wedstrijd verloren van
Hulshorst C1, bij winst van het “Juventus uit de polder” waren zij
toernooiwinnaar, maar helaas voor hen was de thuisploeg oppermachtig
en won Hulshorst C1 deze poule met 10 punten, VVOP C2 kon het
kunststukje van vorig jaar niet herhalen en moest genoegen nemen met
plek 2 met op plaats 3 de Elburger SC C2, mooie winst voor Hulshorst C1
die het seizoen positief hebben afgesloten.
In de laatste poule deze middag kwam van de thuisvereniging Hulshorst
C2 in aktie, deze poule op 4e / 5e klasse niveau was verder aangevuld met
VVZA C6 uit Amersfoort, de C6 van Zeewolde, vv Elspeet C2 en Elburger
SC C3, nadat een ieder 2 wedstrijden had gespeeld leek het in deze poule
tot het einde toe spannend te blijven, Elburger SC C3 stak hier een stokje
voor en nam met 10 punten de 1e plaats mee naar huis, Elspeet C2 had er
ook lang op gehoopt maar kwam helaas met 8 punten op plek 2 net
tekort, Zeewolde C6 nam met 5 punten de 3e plaats op zich net voor
VVZA C6 die tot 4 punten kwam, waar in de ene poule Hulshorst winnaar
werd kon het geen feest blijven, onze eigen C2 eindigde met 0 punten
onderaan in poule C3.
Het was een geslaagde dag wederom, we willen als organisatie dan ook
een ieder bedanken die mee heeft gedragen aan deze dag,
kantinepersoneel, scheidsrechters,EHBO, sponsoren en nog veel meer
vrijwilligers BEDANKT en tot het nieuwe seizoen in mei 2017 waar editie
9 op ons wacht.

Tot de volgende editie.
Met vriendelijke sportgroet,
De Jeugdtoernooicommissie vv Hulshorst
Arjen van´t Slot, Marcel Kroes, Walter Peek en Robbie Jonker

Winnaars 2008

Winnaars 2010

A) Elburger SC D1
B) Reaal Dronten D2
C) Elburger SC D3

A) VVOG D1
B) sv Ouderkerk D3
C) sv Ouderkerk D5
A) ARC C4
B) vv Hulshorst C2

Winnaars 2011

Winnaars 2012

A) VVOG D1
B) vv Zeewolde D3
C) HSV Zuidvogels D4

A) SC Buitenboys D2
B) SC Buitenboys D3
C) DSV´61 D2

A) vv Hulshorst C1
B) Redgate Rovers (Eng.) C2

A) Schalkhaar C3
B) Zuid-Oost United C1

Winnaars 2013

Winnaars 2014

A) Veensche Boys D1
B) Leonidas D2
C) WHC D3

A) FC Hilversum D1
B) sv Hatto Heim D2
C) Elburgers SC D4

A) vv Heerenveen C2
B) Zwart-Wit’63 C2
C) Zeewolde C5

A) vv Heerenveen C2
B) Condorrat Boys (Sco.) C1
C) Sporting Almere C4

Winnaars 2015

Winnaars 2016

A) vv Hulshorst D1
B) Elburger SC D2
C) Rood-Wit'58 D2

A) Elburger SC D2
B) sv Spakenburg D4

A) vv Heerenveen C2
B) VVOP C2
C) Elburger SC C4

A) FC Weesp C1
B) vv Hulshorst C1
C) Elburger SC C3

