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Van het organisatieteam 
 

Beste deelnemers, 

Namens CSV Be Quick Dokkum en VV Dokkum heten wij jullie van harte welkom in het mooie 
Dokkum! We zijn ontzettend verheugd dat we de Bonifatiuscup 2021 voor U13 en U15 teams toch 
kunnen organiseren. Het wachten is beloond.  We doen het dit jaar in aangepaste vorm: niet twee 
dagen maar één dag. En helaas zonder onze voetbalvrienden uit de zustersteden Fulda en Crediton! 
Volgend jaar gaan we ze zeker weer verwelkomen op het Tolhuispark.   

Voor nu: we gaan weer een gaaf toernooi organiseren. En het is een jubileumeditie. We zijn trots dat 
we het toernooi voor de 5e maal organiseren! Na het stoute plan in 2016 is het jeugdtoernooi 
uitgegroeid tot een evenement waar veel deelnemers en publiek naar uitkijken. Een toernooi dat 
vanaf het begin het thema “Voetbalbeleving voor de Jeugd” draagt. Dat is de kern waar het om 
draait. Dat willen we dit jaar zeker ook samen gaan waarmaken! Wat top dat jullie er zijn! Maar liefst 
24 teams zijn van de partij. 

Via deze plek willen we jullie aandacht vragen voor de COVID maatregelen  Op de volgende bladzijde 
in dit boekje vind je ze terug: volg ze op en instrueer je team en aanhang van het team. 

Als toernooicommissie zijn we vanaf najaar 2020 bezig met de voorbereidingen om ervoor te zorgen 
dat ook deze vijfde versie ook een groot succes kan worden. Met elkaar genieten en op een sportieve 
manier topvoetbal laten zien. Ieder op zijn eigen niveau en met respect voor de ander. Respect voor 
elkaar doe je zeker tijdens en rond wedstrijden. Toon je respect zeker ook naar scheidsrechters en 
vrijwilligers. Ga goed met elkaar om! That’s de Bonispirit! We vinden dat als organisatie echt 
belangrijk. 

Ook dit jaar spelen alle teams poulewedstrijden en echte knock out wedstrijden. En er zijn veel 
extra’s. Dance Factory Dokkum treedt op, er is een penalty contest, er staan stands op de velden, een 
lunch, een verrassingsact bij de opening en de finales en huldiging gaan we weer spetterend 
verzorgen. We hebben het complex helemaal ingericht op de Bonifatiuscup. 

En daar doen al onze vrijwilligers graag hun best voor. Iedereen die zich op wat voor manier dan ook 
inzet voor het welslagen van de Bonifatiuscup: bedankt! Ook grote dank aan onze lokale sponsoren 
en onze samenwerkingspartners die dit toernooi mogelijk helpen maken. We zijn blij dat onze 
burgemeester Johannes Kramer dit jaar het centrale welkomstwoord en de bijbehorende officiële 
opening van de Bonifatiuscup 2019 zal verzorgen. 

Maar een toernooi is niets zonder enthousiaste voetballers, begeleiding en bezoekers. Wij wensen 
jullie dan ook een fantastische Bonifatiuscup 2021, een sportieve strijd en prachtige herinneringen 
voor later! 

Heel veel Plezier! Enjoy! 

 

Jullie organisatieteam 



Bonifatiuscup 2021  

5 
 

 

 

 

 

V.l.n.r. Sjoerd Radersma, Saskia Offinga, Jan-Ede Brijker, Karin Mullender-Mollema, Marcel Dol, Marjan 
Stellema en Karel Hellinga 
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Maatregelen COVID-19  

Tijdens het toernooi gelden op het sportpark (binnen en buiten) de volgende regels: 

 Houd je aan de basisregels: 
o Handen wassen: was regelmatig je handen en gebruik bij entree van kantine de 

desinfectiezuil voor je handen. 
o 1,5 meter: er geldt binnen en buiten een afstandsnorm van 1,5 meter (volwassenen 

onderling en volwassenen tot kinderen vanaf 13 jaar).  
o Blijf bij klachten thuis. 

 Voor volwassenen (publiek en teamleiding) geldt een gezondheidscheck. Deze vindt plaats 
door het invullen van een formulier bij toegang. 

 Gebruik in de kantine de aangewezen zitplekken. 
 Er is binnen en buiten een routing op het park en in de kantine. Volg altijd deze routing. 
 Boven alles geldt: denk om elkaar!   

 

We verzoeken iedereen met klem zich hieraan te houden. Samen kunnen we dit toernooi tot een 
mooie belevenis maken! 
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Bij aankomst op 3 juli 

 

Het adres van het voetbalcomplex is Tolhuispark 3 te Dokkum. U kunt parkeren op het ruime 
parkeerterrein van het Tolhuispark. Vanaf hier ziet u het clubgebouw van Be Quick Dokkum al liggen. 
De velden bevinden zich rondom dit gebouw (zie PLATTEGROND achterin dit boekje). 

We vragen de voltallige teamleiding zich te melden in de commissiekamer voor ontvangst en het 
inchecken (inclusief een gezondheidscheck). Als je via de hoofdingang naar binnen gaat in het 
clubgebouw bevindt de commissiekamer zich direct rechts. Het team kan zijn tassen meteen naar de 
kleedkamer brengen. 

Bij het inchecken worden ook polsbandjes uitgereikt voor het gehele team. Zorg dat iedereen deze 
bandjes meteen omdoet. Dan zijn spelers en staf herkenbaar voor de organisatie en vrijwilligers.  

De opening van het toernooi is om 09.00 uur op het hoofdveld (veld 1) voor de tribine. Hier zijn ‘s 
middags ook de prijsuitreiking en huldiging. 

 

 

 

 

  

Polsbandje voor spelers en staf 
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Agenda 3 juli 

 

 Vanaf 08.15 uur: welkom en melden teamleiding  (na hoofingang clubhuis meteen rechts) 
 09.00 uur: opening van het toernooi door burgemeester en met optreden (tribune veld 1) 
 09.30: start poulewedstrijden (velden 1-4) 
 09:30: start penaltycontest (tussen veld 4 en sporthal) 

 12.00-13.30 uur: lunchbuffet (afhalen bij uitgiftepunt terras) 
 13.00: eerste kwarfinales (velden 1-4) 
 15:45: finales met optredens en opkomst teams (veld 1) 
 16:45: huldiging en sluitingsceremonie (tribune veld 1) 
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Velden en kleedkamerindeling 

 

Het Tolhuispark heeft de beschikking over vier wedstrijdvelden. De velden 1 en 4 zijn 
kunstgrasvelden. Zie de laatste pagina van dit boekje voor de plattegrond met de ligging van de 
kleedkamers en velden. Op het speelschema achterin dit boekje staat per wedstrijd de veldindeling 
aangegeven. 

 

Kleedkamers in clubhuis Be Quick Dokkum 

Kleedkamer 1: CJVV U15 

Kleedkamer 2: VV Heerenveen U14 

Kleedkamer 3: SC Bolsward  U15 

Kleedkamer 4: FC Lewenborg U15 

Kleedkamer 5: SV  Bon Boys U15 

Kleedkamer 6: SV  Bon Boys U13 

Kleedkamer 7: WVV 1896 U13 

Kleedkamer 8: HS’88 U15 

Kleedkamer 9: Be Quick 1887  U15 

Kleedkamer 10: VV GAVC U15 

Kleedkamer 11: VV Zwaagwesteinde U13 

Kleedkamer 12: VV Rijperkerk U13 
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Kleedkamers in sportcentrum Tolhuispark 
 

Kleedkamer 1: VV Buitenpost U15 

Kleedkamer 2: VV Kollum U13 en VV Kollum U15 

Kleedkamer 3: VV Balk U15 

Kleedkamer 4: VC Trynwâlden U15 

Kleedkamer 5: VV Dokkum U13 en  VV Dokkum U15 

Kleedkamer 6: Be Quick Dokkum U15-1 en Be Quick Dokkum U15-2 

Kleedkamer 7: Be Quick Dokkum U13-1 en Be Quick Dokkum U13-2 

Kleedkamer 8: Be Quick Dokkum U15-3 
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Penaltycontest  

 
We organiseren  -parallel aan de reguliere wedstrijden- een penaltycontest voor alle deelnemende 
teams. Elk team speelt één penaltywedstrijd tegen een ander team van zijn leeftijdscategorie.  

De locatie van de penaltycontest is op het grasveld tussen veld 4 en de sporthal op het Tolhuispark. 
Hier zijn scheidsrechters aanwezig die de score bijhouden.  

Voor de contest meldt elk team het aantal spelers bij de scheidrechter. Net als bij een 
strafschoppenserie nemen de teams beurtelings een penalty op de keeper van de tegenstander. Alle 
spelers van je team inclusief de keeper nemen één penalty. Het kan dus zijn dat een team meer 
penalty’s neemt dan het andere team, omdat ze meer spelers hebben. Zorg dat je de vaart erin 
houdt, zodat je weer op tijd naar de volgende wedstrijd kan. 

De verhouding tussen het aantal benutte strafschoppen en het aantal genomen strafschoppen is 
bepalend voor de klassering. Stel team A heeft 15 spelers en scoort 13 strafschoppen. Het 
scoringspercentage is dan 13/15 = 0,87%  

Het team van alle deelnemende teams dat het hoogste scoringspercentage haalt, is winnaar van de 
penaltycontest. De prijsuitreiking is bij de afsluiting van het toernooi. 

Kom op tijd in verband met het wedstrijdschema!  En we nemen ook een teamfoto rond de 
penaltycontest! 
 
 
 

Indeling penaltycontest U13  
 
 

Tijd Team Team 

10.10 uur VV Dokkum U13 WVV 1896 U13 

12.10 uur SV Bon Boys U13 VV Kollum U13 

12.30 uur VV Zwaagwesteinde U13 Be Quick Dokkum U13-1 

Middag 

(tijdstip nog vast te stellen) 

VV Rijperkerk U13 Be Quick Dokkum U13-2 
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Indeling penaltycontest U15  
 
 

Tijd Team  Team  

09.30 uur Be Quick Dokkum U15-1 VC Trynwâlden U15 

10.30 uur Be Quick 1887 U15 SV Bon Boys U15 

10.50 uur Be Quick Dokkum U15-2 FC Lewenborg U15 

11.30 uur GAVC U15 HS’88 U15 

11.50 uur VV Kollum U15 SC Bolsward U15 

Middag 

(tijdstip en indeling  

nog vast te stellen) 

De volgende teams spelen de penaltycontest ’s middags: 

VV Balk U15, Be Quick Dokkum U15-3, VV Buitenpost U15,  

CJVV U15, VV Dokkum U15 en VV Heerenveen U14 

 

 

 

  



Bonifatiuscup 2021  

13 
 

Teamfoto 

 

We zorgen dat er van elk team een foto wordt gemaakt met het ‘toernooibord’. De foto wordt na het 
toernooi digitaal beschikbaar gesteld. 

De foto wordt gemaakt op dezelfde locatie waar de penaltycontest plaatsvindt en wordt vlak voor of 
na jullie penaltycontest genomen.  
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Lunch en catering 

 

Voor alle teams is er een lunchbuffet. Tussen 12.00 – 13.30 uur kunnen alle deelnemers broodjes, 
fruit en drinken afhalen bij het afhaalpunt bij de ingang van de kantine (zijde veld 4: zie plattegrond). 
Zorg dat je je polsbandje zichtbaar draagt. Er is rekening gehouden met de vooraf aangegeven 
voorkeuren zoals vegetarisch, glutenvrij of halal. 

Voor de spelers is een ranjavoorziening beschikbaar op het terras. Fruit blijft (zo lang de voorraad 
strekt) ook na de lunch verkrijgbaar. Leiders en vrijwilligers kunnen in de commissiekamer koffie en 
frisdrank afhalen. Zorg ook hier dat je je polsbandje zichtbaar draagt. 

Overige versnaperingen zijn in de kantine te koop. Er wordt tijdens het toernooi geen alcohol 
geschonken. Buiten op het terras zijn broodjes hamburger te koop. LET OP: de kantine betreden met 
voetbalschoenen is niet toegestaan.  
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Finales en huldiging 

 
 
De finales voor U13 en U15 (twee finales voor U15: Euro League en Champions League) worden 
vanaf circa 15.30 uur gespeeld. De finales op veld 1 worden feestelijk omlijst met onder meer een 
gezamenlijke opkomst van beide finalisten. We rekenen op veel publiek! 
Na de laatste finale is er de afsluiting en huldiging. Alle deelnemers ontvangen een 
herinneringsmedaille en verscheidene teams worden gehuldigd op de tribune van het hoofdveld 
(veld 1). 
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Mee te nemen 

 

Zoals vermeld wordt er een lunch voor iedereen uitgereikt en is er de gehele dag ranja beschikbaar. 
Andere versnaperingen kunnen worden gekocht in de kantine. Als je aanvullend hierop ander eten of 
drinken nodig hebt, neem dat dan mee. 

Neem in ieder geval ook mee naar het toernooi: 

 Voldoende handdoeken en droge kleding.  
 Slippers, sportschoenen (de kantine mag je niet met voetbalschoenen betreden). 
 Hesjes of anderszins voor het geval dat het wedstrijdtenue onvoldoende afwijkt van het 

tenue van de tegenstander (zie punt 7 van toernooireglement). 
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Toernooireglement 

 

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de “International Football Association 
Board” van de FIFA en het reglement van de KNVB. 

2. Ieder team wordt begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar. De teamleider is 
verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in de andere 
accommodaties.  

3. Elke teamleider kan op verzoek aantonen dat zijn spelers voldoen aan de leeftijdscategorieën 
U13 dan wel U15. Er wordt uitsluitend gespeeld met de spelers die opgegeven zijn via de 
teamlijst. Dezelfde speler mag slechts in één team spelen gedurende het toernooi. Indien 
deze bepaling de voortgang van het toernooi belemmert, dan kan de toernooicommissie 
bepalen om bij uitzondering hiervan af te wijken. 

4. De ranglijst in een poule wordt bepaald door het aantal punten: winst 3 punten, gelijkspel 1 
punt en verlies 0 punten. Indien meerdere teams in de poule een gelijk aantal punten 
hebben behaald, dan wordt de rangschikking bepaald volgens: 1. doelsaldo in poule; 2. 
onderling resultaat in punten; 3. meest gescoorde goals. Als 3. ook gelijk is, dan worden 
strafschoppen genomen (zie ook punt 5; tijd en locatie door toernooicommissie vast te 
stellen. 

5. Bij gelijkspel in een knock out wedstrijd of plaatsingswedstrijd worden penalty’s genomen 
volgens de regels van “International Football Association Board” van de FIFA. De 
penaltynemers worden aangewezen en melden zich voorafgaand aan de serie bij de 
scheidsrechter. In afwijking van de FIFA regels: de strafschoppenserie bestaat in eerste 
instantie uit 3 penalty’s voor elk team. Is de stand dan nog gelijk, dan wordt de serie 
doorgezet totdat er na gelijk aantal strafschoppen een beslissing is gevallen. 

6. De teamleider meldt voorafgaand aan elke wedstrijd bij de scheidsrechter hoeveel 
wisselspelers hij tot zijn beschikking heeft. Er mag worden ‘doorgewisseld’, dit wil zeggen: 
een speler die het veld na een wissel heeft verlaten kan op een later moment in dezelfde 
wedstrijd weer ‘invallen’. De scheidsrechter moet voor elke wissel toestemming geven 
voordat een wisselspeler het veld betreedt.    

7. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema zorgt voor een afwijkend tenue als dit naar 
het oordeel van de scheidsrechter nodig is. 

8. Wedstrijden duren 18 minuten zonder pauze. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. Het 
eerstgenoemde team speelt de eerst helft vanaf het doel dat het dichtst bij het 
kantinecomplex ligt. De finales hebben een afwijkende speeltijd (zie wedstrijdschema). 

9. Elk team levert bij elke wedstrijd een grensrechter. 
10. Alle betrokkenen zetten zich in om het geven van gele of rode kaarten te voorkomen. Mocht 

dit toch naar het oordeel van de scheidsrechter nodig zijn, dan geldt het volgende. In geval 
van een gele kaart gaat de betreffende speler 5 minuten op de bank en kan het team in de 
periode niet worden aangevuld. Bij een rode kaart speelt het team de gehele resterende 
wedstrijd met een ‘lagere’ bezetting. Indien de rode kaart naar het oordeel van de 
scheidsrechter is gegeven voor een buitensporige overtreding of bijzonder onsportief gedrag, 
dan is de betreffende speler voor de volgende wedstrijd van het toernooi geschorst. De 
namen van spelers die geel en/of rood ontvangen worden door de scheidsrechters 
doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. 

11. Iedereen respecteert de beslissingen van scheidsrechter en toernooicommissie. Protesten 
met betrekking tot beslissingen van scheidsrechters zijn niet mogelijk.  

12. De toernooicommissie kan, bij onvoorziene omstandigheden, het toernooischema wijzigen. 
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13. Van bovenstaande kan alleen bij besluit van de toernooicommissie worden afgeweken. Daar 
waar dit reglement niet in voorziet, beslist de toernooicommissie. Dit besluit is bindend. 

14. De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de 
spelers. De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van 
eigendommen van deelnemers en/of staf van teams of schade en/of letsel dat deelnemers 
van het toernooi bij derden veroorzaken.  

 

 

 

 

 

  

Alle wedstrijden worden gespeeld met de Derbystar Eredivisie Light.  
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Sponsoren en partners 

 

Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren die we zeer erkentelijk zijn: 

Hoofdsponsoren 
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deROOS INFRA 
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Dank  
 

 

 

 

 

Tevens danken wij voor hun bijdrage: 

- EHBO Vereniging Dokkum 
- Gemeente Noardeast-Fryslân 
- Optisport Sportcentrum Tolhuispark 
- Dance Factory Dokkum 
- Scheidsrechtersvereniging Noord- en West-Friesland 

 

 

En alle vrijwilligers die zich in de voorbereiding en tijdens deze dag 
inzetten voor de voetballende jeugd!  
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Erelijst 

 
De Bonifatiuscup voor U13 en U15 teams wordt sinds 2016 georganiseerd. Binnen beide 
leeftijdscategorieën wordt ingeval van 16 deelnemers een Champions League en Europa League 
afgewerkt. Op het toernooibord in de commissiekamer van het clubhuis van Be Quick Dokkum 
hebben de winnaars een ‘vaste plek’. Hieronder de erelijst van winnaars. 
 

U13 
2016 JFV Viktoria Fulda 
2017 SV Bon Boys 
2018 CSV Be Quick Dokkum 
2019 Sportlust ’46 (CL) 

     VV Balk (EL) 
 

U15 
2016 JFV Borussia Fulda  
2017 vv Hoogland (CL)   

CJVV (EL) 
2018 CSV Be Quick Dokkum (CL)  

     VV Kollum (EL) 
2019 JSG Westring Fulda (CL) 

     CSV Be Quick Dokkum (EL)  
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Toernooiopzet U13 

 

Bij de U13 nemen 8 teams deel die de eerste toernooidag verdeeld zijn in twee poules van vier 
teams. Het speelschema voor de eerste dag is achterin dit boekje opgenomen. De eindstanden in de 
poules worden opgemaakt op basis van de bepalingen in het toernooireglement. 

Na de poulewedstrijden zijn alle wedstrijden volgens het knock out systeem. Elke wedstrijd moet een 
winnaar opleveren. De kwartfinales gespeeld op basis van de ranglijst in de poules (winnaar poule A 
tegen nummer 4 poule B, nummer 2 poule A tegen nummer 3 poule B, etc). De winnaars van de 
kwartfinales gaan door naar de halve finales en vervolgens finale en wedstrijd om de 3de plaats. De 
verliezers van de kwartfinales spelen volgens knock out-principe twee plaatsingswedstrijden voor de 
plaatsen 5 tot en met 8. 

Het speelschema voor de kwarfinales en het vervolg is achterin dit boekje opgenomen. De invulling 
van het speelschema na de poulewedstrijden wordt gepubliceerd via de tv-schermen in de kantine, 
de Facebookpagina van de Bonifatiuscup en het twitteraccount van Be Quick Dokkum. 
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Toernooiopzet U15 

 

Bij de categorie U15 zijn er 16 deelnemers. Er wordt in vier poules van vier teams gespeeld. Het 
speelschema is achterin dit boekje opgenomen. De eindstanden in de poules worden opgemaakt op 
basis van de bepalingen in het toernooireglement. 

Na de poulewedstrijden worden de teams op basis van de eindstanden in de poule in twee schema’s 
ingedeeld: de nrs. 1 en 2 uit de vier poules spelen Champions League. De nrs. 3 en 4 uit de vier 
poules spelen Europa League. Dit betekent dat na de poulewedstrijden alle teams nog in de race zijn 
voor een Bonifatiuscup.  

Elk team plaatst zich voor een kwartfinale. Zowel in de Champions League als in de Europa League 
wordt gespeeld volgens het knock out systeem. Elke wedstrijd moet een winnaar opleveren. De 
winnaars van de kwartfinales gaan door naar de halve finales en vervolgens een finale en een 
wedstrijd om de 3de plaats. De verliezers van de kwartfinales spelen volgens knock out- principe twee 
plaatsingswedstrijden voor de plaatsen 5 tot en met 8. 

Het speelschema voor de kwarfinales en het vervolg is achterin dit boekje opgenomen. De invulling 
van het speelschema na de poulewedstrijden wordt gepubliceerd via de tv-schermen in de kantine, 
de Facebookpagina van de Bonifatiuscup en het twitteraccount van Be Quick Dokkum. 
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Speelschema U13 – poule A (wedstrijden 1 x 18 minuten) 

 

 

 

 

 

Speelschema U13 – poule B (wedstrijden 1 x 18 minuten) 

 

 

  

U 13 POULE A
VELD THUIS UIT

1 09:30 - 09:48 1 VV Dokkum U13 - VV Kollum U13 -
2 09:50 - 10:08 3 SV Bon Boys U13 - Be Quick Dokkum U13-2 -
3 10:50 - 11:08 2 VV Dokkum U13 - Be Quick Dokkum U13-2 -
4 11:10 - 11:28 4 VV Kollum U13 - SV Bon Boys U13 -
5 11:30 - 11:48 1 VV Dokkum U13 - SV Bon Boys U13 -
6 11:50 - 12:08 3 VV Kollum U13 - Be Quick Dokkum U13-2 -

3 juli 2021
TIJD

U 13 POULE B
VELD THUIS UIT

1 09:30 - 09:48 2 VV Zwaagwesteinde U13 - WVV 1896 U13 -
2 09:50 - 10:08 4 Rijperkerk U13 - Be Quick Dokkum U13-1 -
3 10:30 - 10:48 1 VV Zwaagwesteinde U13 - Be Quick Dokkum U13-1 -
4 10:50 - 11:08 3 WVV 1896 U13 - Rijperkerk U13 -
5 11:30 - 11:48 2 VV Zwaagwesteinde U13 - Rijperkerk U13 -
6 11:50 - 12:08 4 WVV 1896 U13 - Be Quick Dokkum U13-1 -

3 juli 2021
TIJD
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Speelschema U13 knock out fase vanaf 13:00 uur 

(wedstrijden 1 x 18 minuten; finale 2 x 10 minuten)  
 

 
 

 

  

1 13:00 - 13:18 1 - -

2 13:00 - 13:18 4 - -

3 13:20 - 13:38 3 - -

4 13:40 - 13:58 2 - -

5 14:00 - 14:18 1 - -

6 14:00 - 14:18 4 - -

7 14:20 - 14:38 3 - -

8 14:40 - 14:58 2 - -

9 15:00 - 15:18 1 - -

10 15:00 - 15:18 4 - -

11 15:20 - 15:38 3 - -

12 15:45 - 16:05 1 - -

Nummer 2 Poule A - Nummer 3 Poule B

Speelschema U13 - zaterdag 3 juli – Kruisfinales

Nummer 1 Poule A - Nummer 4 Poule B

Nummer 1 Poule B - Nummer 4 Poule A

Nummer 3 Poule A - Nummer 2 Poule B

Verliezer 1 - Verliezer 3

Verliezer 2 - Verliezer 4

Winnaar 1 - Winnaar 3 (Halve Finale)

Winnaar 2 - Winnaar 4 (Halve Finale)

Plaats 7 & 8 Verliezer 5 - Verliezer 6

Plaats 5 & 6 Winnaar 5 - Winnaar 6

Plaats 3 & 4 Verliezer 7 - Verliezer 8

Finale Winnaar 7 - Winnaar 8
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Speelschema U15 poule A (wedstrijden 1 x 18 minuten) 

 

 

 

Speelschema U15 poule B (wedstrijden 1 x 18 minuten) 

 

 

  

U 15 POULE A
VELD THUIS UIT

1 09:30 - 09:48 3 SC Bolsward U15 - VV Heerenveen U14 -
2 10:10 - 10:28 1 VC Trynwâlden U15 - Be Quick Dokkum U15-2 -
3 10:30 - 10:48 2 SC Bolsward U15 - Be Quick Dokkum U15-2 -
4 10:50 - 11:08 4 VV Heerenveen U14 - VC Trynwâlden U15 -
5 11:30 - 11:48 3 SC Bolsward U15 - VC Trynwâlden U15 -
6 12:10 - 12:28 1 VV Heerenveen U14 - Be Quick Dokkum U15-2 -

3 juli 2021
TIJD

U 15 POULE B
VELD THUIS UIT

1 09:30 - 09:48 4 FC Lewenborg U15 - Be Quick 1887 U15 -
2 10:10 - 10:28 2 VV Kollum U15 - Be Quick Dokkum U15-1 -
3 10:30 - 10:48 3 FC Lewenborg U15 - Be Quick Dokkum U15-1 -
4 11:10 - 11:28 1 Be Quick 1887 U15 - VV Kollum U15 -
5 11:30 - 11:48 4 FC Lewenborg U15 - VV Kollum U15 -
6 12:10 - 12:28 2 Be Quick 1887 U15 - Be Quick Dokkum U15-1 -

3 juli 2021
TIJD
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Speelschema U15 poule C (wedstrijden 1 x 18 minuten) 

 
 
 
 
 
Speelschema U15 poule D (wedstrijden 1 x 18 minuten) 
 

 

 

  

U 15 POULE C
VELD THUIS UIT

1 09:50 - 10:08 1 VV Balk U15 - HS ’88 U15 -
2 10:10 - 10:28 3 SV Bon Boys U15 - VV Dokkum U15 -
3 10:30 - 10:48 4 VV Balk U15 - VV Dokkum U15 -
4 11:10 - 11:28 2 HS ’88 U15 - SV Bon Boys U15 -
5 11:50 - 12:08 1 VV Balk U15 - SV Bon Boys U15 -
6 12:10 - 12:28 3 HS ’88 U15 - VV Dokkum U15 -

3 juli 2021
TIJD

U 15 POULE D
VELD THUIS UIT

1 09:50 - 10:08 2 VV Buitenpost U15 - GAVC U15 -
2 10:10 - 10:28 4 CJVV U15 - Be Quick Dokkum U15-3 -
3 10:50 - 11:08 1 VV Buitenpost U15 - Be Quick Dokkum U15-3 -
4 11:10 - 11:28 3 GAVC U15 - CJVV U15 -
5 11:50 - 12:08 2 VV Buitenpost U15 - CJVV U15 -
6 12:10 - 12:28 4 GAVC U15 - Be Quick Dokkum U15-3 -

3 juli 2021
TIJD
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Speelschema U15 Champions League vanaf 13:00 uur  

(wedstrijden 1 x 18 minuten; finale 2 x 10 minuten)  

  

1 13:00 - 13:18 2 - -

2 13:20 - 13:38 1 - -

3 13:20 - 13:38 4 - -

4 13:40 - 13:58 3 - -

5 14:00 - 14:18 2 - -

6 14:20 - 14:38 1 - -

7 14:20 - 14:38 4 - -

8 14:40 - 14:58 3 - -

9 15:00 - 15:18 2 - -

10 15:20 - 15:38 1 - -

11 15:20 - 15:38 4 - -

12 16:15 - 16:35 1 - -

Nummer 1 Poule B - Nummer 2 Poule D

Speelschema U15 - Zaterdag 03 Juli 2021 - Champions League

Nummer 1 Poule A - Nummer 2 Poule C

Nummer 2 Poule A - Nummer 1 Poule C

Nummer 2 Poule B - Nummer 1 Poule D

Verliezer 1 - Verliezer 3

Verliezer 2 - Verliezer 4

Winnaar 1 - Winnaar 3 (Halve Finale)

Winnaar 2 - Winnaar 4 (Halve Finale)

Plaats 7 & 8 Verliezer 5 - Verliezer 6

Plaats 5 & 6 Winnaar 5 - Winnaar 6

Plaats 3 & 4 Verliezer 7 - Verliezer 8

Finale Winnaar 7 - Winnaar 8
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Speelschema U15 Europa League vanaf 13:00 uur 
 

(wedstrijden 1 x 18 minuten; finale 2 x 10 minuten) 

 
 

 

 

1 13:00 - 13:18 3 - -

2 13:20 - 13:38 2 - -

3 13:40 - 13:58 1 - -

4 13:40 - 13:58 4 - -

5 14:00 - 14:18 3 - -

6 14:20 - 14:38 2 - -

7 14:40 - 14:58 1 - -

8 14:40 - 14:58 4 - -

9 15:00 - 15:18 3 - -

10 15:20 - 15:38 2 - -

11 15:40 - 15:58 2 - -

12 15:45 - 16:05 4 - -

Nummer 3 Poule B - Nummer 4 Poule D

Speelschema U15 - Zaterdag 03 Juli 2021 - Europa League

Nummer 3 Poule A - Nummer 4 Poule C

Nummer 4 Poule A - Nummer 3 Poule C

Nummer 4 Poule B - Nummer 3 Poule D

Verliezer 1 - Verliezer 3

Verliezer 2 - Verliezer 4

Winnaar 1 - Winnaar 3 (Halve Finale)

Winnaar 2 - Winnaar 4 (Halve Finale)

Plaats 7 & 8 Verliezer 5 - Verliezer 6

Plaats 5 & 6 Winnaar 5 - Winnaar 6

Plaats 3 & 4 Verliezer 7 - Verliezer 8

Finale Winnaar 7 - Winnaar 8
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Praat mee en deel mee op social media met: 

 

#bonicup2021 
 

 

 

Volg updates en kijk voor foto’s: 

 

https://nl-nl.facebook.com/bonifatiuscupdokkum/ 

 

@bonifatiuscup 

 

https://www.bequickdokkum.nl/alles-over-de-bonifatiuscup-2021 

 

@bequickdokkum 

 

 

 

Contact: 

 

info@bonifatiuscup.nl 

 


