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V.V. GOMOS Damestoernooi 



HARTELIJK 
Welkom, 
Op  8,9 & 10 juni 2018 is het dan zover, de derde editie van het 
GOMOS Damestoernooi en jullie zijn daarbij! 

Na maanden voorbereidingen en overleggen te hebben  gehad 
is het toernooi nu bijna daar. Nadat de eerste twee edities een groot 
succes waren, is het tijd om dit succes door te zetten! De 
activiteitencommissie van voetbal vereniging GOMOS heeft dan ook 
hard gewerkt om voor jullie een leuk toernooi neer te zetten en dit 
jaar dan ook voor maar liefst 3 dagen. 
Door middel van dit informatie/ programmaboekje worden jullie op 
de hoogte gebracht wat jullie het gehele weekend te wachten staat. 
Daarnaast worden belangrijke zaken en regels vermeld die gedurende 
het toernooi van belang zijn. 

 
Mochten jullie nog vragen hebben, dan kan er altijd contact worden 
opgenomen met de organisatie. 

Tot ziens op het toernooi! 

Activiteitencommissie  V.V.  GOMOS 



 

 

 

Voetbalvereniging GOMOS uit Norg (Drenthe) is opgericht op 1 juni 

1945. De oprichting kwam door fusies tussen voetbalverenigingen 

uit verschillende dorpen rondom Norg. De naam GOMOS staat 

voor Goede Oefening Maakt Ons Sterk. GOMOS speelt al vanaf het 

begin in de huidige clubkleuren geel/zwart. 

 
GOMOS speelt zijn thuiswedstrijden op Sportpark Schapendrift, 

vernoemd naar de straat waar het aan ligt. Het sportpark ligt 

midden in de bosrijke omgeving van Norg. In totaal telt Sportpark 

Schapendrift drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. één van 

die trainingsvelden deelt GOMOS onder andere met de manege, 

genaamd het evenemententerrein. Het complex wordt gedeeld met 

korfbalvereniging DES, dat ook een veld heeft. De accommodatie telt 

in totaal negen kleedkamers, waarvan er vijf van GOMOS en vier van 

DES zijn. Een grote kantine in het midden zorgt voor de 'afscheiding'. In 

2012 werd een nieuw parkeerterrein aangelegd aan de Schapendrift. 

Deze grote parkeerplaats is onder andere in gebruik genomen door 

GOMOS. 

 
 
 

GOMOS is zeer actief op Social Media. Zo hebben wij 

een account op Twitter, Facebook en lnstagram. Zo 

kunnen onze leden en overige belangstellenden onder 

andere het laatste nieuws, het programma, afgelastingen 

en uitslagen op de voet volgen. 
 

TWITTER @vvGOMOS 

INSTAGRAM  vvGOMOS 

FACEBOOK /vvGOMOS 



 
 
 
 
 

 

CONTACT GEGEVENS 

V.V.GOMOS 
Schapendrift 7  
9331 AC Norg 
0592- 612766 (kantine) 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Sebastiaan Vos 
Voorzitter 

 
Margriet Tip   
Jeroen Renkema 
Jerry Slachter 
Melvin Koning 
Richard Gaasendam 
Rudi Schiphouwer 

Annemarie Kroeze 

 
FOIOGRAAF 
Jasper Boer 

 
06-22784772 

 
 
06-53878332 
06-46583749 
06-30094096 
06-25225328 

06-10440523 
06-15213304 

06-52295549 
 

 
06-50270884 



 

 
 

V.V. GOMOS 
BEGELEIDING 

Jeroen Renkema 

 
SPEELSTERS 

Janine Kemkers 

Juliёt Honebeek 

Lisa Hartlief 

Marjan Cruiming 

Michelle Spieker 

Inge Dussel 

Yvonne van der 

Horst 

 
 

 

 

 

Anna Bazuin 

Noa van Burgsteden 

Ryanne Stel 

Annemiek Kregel 

Anita Harders 

Maureen Riemsma 

Laura Zoutman 

ACHILLES 1894 

BEGELEIDING 

Willem Schippers 

 
SPEELSTERS 

Constance 

Eline 

Melanie  

Tessa  

Marlies 

Britte 

Liselotte 

Loraine 

Thaira 

 
 
 

 

 

Beauline 

Dominique 

Annebrecht 

Anika 

Babette 

Maartje 

Kirsten 

Lieke  

Rianne 

 

V.V. Sellingen   

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

ERICA ‘86 VR1   
  

BEGELEIDING 
Sabrina Hoving, Denise Jeuring & 
Raquel Holthuijsen 

SPEELSTERS 
Simone Rolink  Tess Pelle 
Sabrina Hoving  Denise Jeuring 
Lisanne Kuhl  Rosalie vd Kolk 
Rosanne Brinks  Angela Bruins 
Jantje  Natasja Schrik 
Janine Gerdes  Sharon Vrieling 
Danissa Koers  Amber Blik 
Chantal Dokter  Sevgi Sari 
Inge de Haan  Jacqueline Bos 
Marysia Bergsma  Melanie Bar 
Partricia Hindriks  Sharon Lamain  

 

 

 
 
 
 

 

 

VV S.V.B.C 
 

 
BEGELEIDING 
Harry Bijl &  

Sharona 

Velema 

SPEELSTERS 
Jinell Tubben Shereen Husers 
Malou Bijl Luna Tubben 
Anouschka Prins Elisa Jalving  
Marijke Berken Joelle Wesseling 
Noa Heijnen Romy Harms 
Manon Bernsen Melanie Oosting 
Anna Bruinsma Lionne Bijl 



TOERNOOI INFORMATIE: 

Het toernooi start op zaterdag 9 juni om10.30 uur. Sommige 
teams arriveren al gezellig op vrijdag 8 juni vanaf 19.00 uur. Wij 
willen graag de overige teams verzoeken om uiterlijk 09.30 uur 
aanwezig te zijn. Zodat er ruim voldoende tijd is voor uitleg en op 
tijd gestart kan worden met de wedstrijden . 

 
De teams kunnen zich melden bij de organisatie van het toernooi in 

de bestuurskamers. Hier krijgt het aanspreekpunt van elk team een 

envelop met daarin de desbetreffende informatie , het programma 

voor het hele weekend en polsbandjes, die het gehele weekend 

moeten worden gedragen. 

 

ZATERDAG 9 JUNI 
 

 

Ontbijt 

Welkomstwoord leiders  

Start eerste wedstrijden 

Lunch 

Einde laatste wedstrijd 

Diner 

'Vrije tijd' 

Feestavond 

09.00 – 10.00 uur 

10.00 uur 

10.30 uur 

12:00 – 14.00 uur 

15.30 uur 

16.00 - 19.00 uur 

19.00 - 20.30 uur 

20.30 - 01.00 uur



ZONDAG 11 JUNI 
 

 

Ontbijt 
 
Start eerste wedstrijden 
Lunch 
Einde laatste wedstrijd  
Prijsuitreiking   
BBQ 

Einde Toernooi 

Vanaf  09.00 uur 

 

10.30 uur 

12.00 - 13.00 uur 

15.00 uur 

15.30 uur 

15.30 uur-17.30 uur 

18.00 uur 

 

 
 

 

Het diner, ontbijt, lunch en de BBQ zitten bij het toernooi inbegrepen. Voor 
overige extra's kunt u terecht in de kantine van GOMOS. 

 
Overdag gedurende het toernooi is de kantine gewoon geopend. 
Hier kan zowel betaald worden met contant of pin of consumptiemunten. 
Tijdens de feestavond op zaterdagavond vanaf 20.00 uur kan er uitsluitend 
nog betaald worden met consumptiemunten. Deze zijn verkrijgbaar In de 
kantine. 

 
Het overzicht van de wedstrijden + kleedkamer indeling zijn verderop in het 
boekje te vinden. 



 
 

 
 

 
 

Gedurende het toernooi zullen er volop foto's worden gemaakt, want 
deze 3e editie mag natuurlijk niemand ontgaan. Daarom hanteert 
GOMOS het volgende fotobeleid; 

 
 

Onze huisfotograaf Jasper Boer is momenteel zeer actief met het 
fotograferen van de diverse (Jeugd)teams en (jeugd)spelers. Deze 
foto's worden In eerste Instantie geplaatst op onze website 
www.gomos.nl. Daarnaast is het mogelijk dat de foto's voor 
andere nieuws- of voetbaldoeleinden (bv. Social Media) worden 
gebruikt. 

Met dit bericht gaan wij er vanuit dat een ieder geen problemen 
heeft met het fotograferen en (op normale wijze) publiceren van 
de foto's van uw zoon(s) en/ of dochter(s). In het geval dat u 
uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het fotograferen, gebruiken of 
publiceren van deze foto's, dan willen wij u verzoeken om dit 
kenbaar te maken bij secretaris Michaël Wiese (T. 06 423 11934 of E. 
mwiese@gomos.nl). 

Bestuur v.v. GOMOS 

http://www.gomos.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJD  INFORMATIE 
 
 

Poule 1 
Achilles 1894 

Erica’86 
V.V. Gomos 
S.V. Haulerwijk 
ST Roden/Nieuw-Roden 
V.V. Sellingen 
SVBC 

 

Kleedkamer 1 
Scheidsrechters 

 

 

Kleedkamer 2 
ST Roden / 
Nieuw Roden 
 

 

Kleedkamer 3  
Erica '86 
SVBC 

 

Kleedkamer 4 
S.V. Haulerwijk 
V.V. Sellingen  

Kleedkamer 5 
VV Gomos 
Achilles 1894 

 

>> 



 

WEDSTRIJDEN OVERZICHT ZATERDAG  



 

WEDSTRIJDEN OVERZICHT ZONDAG 
 

| Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Feestavond op zaterdag is voor iedereen toegankelijk. Deze avond 
wordt verzorgd door DJ Danny. 

 

DJ Danny draait Leuke platen. Hij heeft een uitgebreide 
muziekcollectie van muziek uit de jaren '60 tot muziek van nu. Hij mixt 
de platen vloeiend in elkaar over en is niet het type DJ die de platen 
aan elkaar praat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

DJ Danny 



 

HUISREGELS 

Respecteer iedereen op dit complex en in de kantine. 

Vloeken, schelden en discrimineren doen we niet. 

We gedragen ons sportief en correct, plezier staat voorop. 

Handen thuis, m.b.t. personen en andermans bezittingen. 

We laten velden, kleedkamers en kantine netjes achter. 

Gasten en gebruikers veroorzaken geen overlast voor anderen. 

 
We accepteren beslissingen van scheidsrechters en 

medewerkers van de club. 

 
Bij problemen nemen we contact op met leiders, trainers of 

bestuursleden. 

 
We houden ons aan de wet en de regels van club en KNVB. 

Zorg er voor dat jezelf en anderen trots kunnen zijn op je club. 

Bij criminele activiteiten of geweld wordt er aangifte bij de 

politie gedaan. 

Geen drugs! 

NI TIO
 



 
 
 

Tot ziens op het V.V. Gomos Damestoernooi!  


