
Voorronde dinsdag 15 augustus • 19:00 uur
Sportpark Brasserskade  •  dsv Concordia

Voorronde woensdag 16 augustus • 19:00 uur
Sportpark Brasserskade  •  sv DHL

Finales zaterdag 19 augustus • 12:00 uur
Sportpark Brasserskade  •  sv DHL

Programma

Stad Delft 
 Bokaal 2017



W i n n a a r s  S t a d  D e l f t  B o k a a l

Nr. Jaar Winnaar
20 1999 Vitesse Delft
21 2000 Concordia
22 2001 Concordia
23 2002 dvv
24 2003 Vitesse Delft
25 2004 Concordia
26 2005 Vitesse Delft
27 2006 Vitesse Delft
28 2007 Vitesse Delft
29 2008 DHC
30 2009 Vitesse
31 2010 DHC
32 2011 Vitesse Delft
33 2012 dvv Delft
34 2013 Full Speed
35 2014 Vitesse Delft
36 2015 Vitesse Delft
37 2016 Vitesse Delft
38 2017 ?

Nr. Jaar Winnaar
1 1976 DHC
2 1977 DHC
3 1978 DHC
4 1980 DHC
5 1981 Delfia
6 1984 DHC
7 1985 Wippolder
8 1986 Delfia
9 1987 Delfia
10 1988 DHC
11 1990 Wippolder
12 1991 dvv
13 1992 dvv
14 1993 DHC
15 1994 DHC
16 1995 DHC
17 1996 DHC
18 1997 DHC
19 1998 DHC

•  Vitesse Delft was in de afgelopen drie jaar de winnaar van de Stad Delft bokaal. Dit is het winnende team 
van 2015.
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V o o r w o o r d

De organiserende verenigingen dsv Concordia en sv DHL heten alle deelnemers,  
begeleiders en supporters van harte welkom bij het toernooi om de DSW Zorgverzekeraar / 
RODI Media Stad Delft Bokaal 2017. De traditionele seizoensopening van het nieuwe  
voetbalseizoen in Delft voor standaard teams.  
Voor de 38e keer wordt dit jaar het toernooi om de Stad Delft Bokaal georganiseerd. Sinds 
1990 wordt het toernooi jaarlijks door twee verenigingen georganiseerd en rouleert dit  
tussen de verschillende verenigingen. In 2017 zijn de buurverenigingen dsv Concordia en  
sv DHL aan de beurt.

Door de gewijzigde amateur-
voetbalagenda, de start van de 
competitie seizoen 2017-2018 
is pas in het weekend van 23-24 
september, wordt dit standaard-
toernooi nu medio augustus 
gehouden. 

Driemaal achtereen heeft Vitesse 
Delft beslag weten te leggen op 
de Stad Delft Bokaal. Een mooie 
uitdaging voor de deelnemende 
verenigingen daar nu een stokje 
voor te steken. 

De SDB 2017 commissie bestaat 
dit jaar uit: Fred van der Brugge, 
Dick Schoorl (allen dsv Concor-
dia), Dick van der Boon, Henk 
Lukassen en Guus Heemskerk 
(allen sv DHL). 
 

De SDB 2017 commissie dankt 
allen die hun bijdrage hebben 
geleverd aan het welslagen van 
dit jaarlijkse toernooi, in het 
bijzonder de sponsors, scheids-
rechters, vrijwilligers, deelnemers 
en begeleiders.  
Wij vertrouwen op een sportief en 
gezellig toernooi met mooi weer 
en enthousiast publiek.

De wedstrijden staan onder 
leiding van de volgende KNVB- 
scheidsrechters en assistent- 
scheidsrechters: Ansfried van 
der Graaf, Ruben de Groot, Aad 
Jansen, Ron Karremans, Robert 
van Paassen, Ed Post, Stef van 
Soest, Gerrit van Sprang, Louis 
van der Weijde. Martin van der 
Zwan en Peter van der Zwan.
 

De voorronden wedstrijden 
worden verspeeld op dinsdag 15 
augustus op de beide kunstgras-
velden van dsv Concordia en op 
woensdag 16 augustus op het 
kunstgrasveld en natuurgrasveld 
van sv DHL. De nummers 1 en 2 
per poule plaatsen zich voor de 
beide finalepoules. Op zaterdag 
19 augustus zal op het hoofdveld 
en bijveld van sv DHL de finale-
wedstrijden plaatsvinden.  
Wij wensen de deelnemers veel 
succes en de supporters veel 
plezier.

SDB 2017 commissie,

Dick van der Boon, Fred van der 
Brugge, Guus Heemskerk, Henk 
Lukassen en Dick Schoorl.    

Aantrekkelijke prijzen te winnen
Voor de winnaar:   
Een wisselbeker, een waardebon van € 750,00 te besteden bij Sport 2000 en een voetbal-
lunch bij Partycentrum De Brasserij.

Voor de nummers 2, 3 en 4: 
Waardebonnen van resp. € 500,00 en € 250,00 en € 150,00 beschikbaar gesteld door 
Sport 2000.

Alle deelnemende teams ontvangen van Mega Fitness een passe-partout om tweemaal 
met de selectie te kunnen sporten. 

Naast deze sponsors ondersteunen de volgende bedrijven d.m.v. een financiële bijdrage dit toernooi: 
Labore administratie- & belastingadviesbureau, Grand Café Willem van Oranje, Paul Friskes Assurantiën, 
Hanos, Partycentrum Onder Ons en TJIP.   3



De historie van dsv Concordia

De beginjaren
Hoewel Concordia al van 1885 dateert, 
neemt zij pas in ’t seizoen 1895/’96 voor 
’t eerst deel aan de competitie van de 

Haagse Voetbal Bond.  
Vanwege ’t beperkte aantal clubs in die tijd speelt 
men slechts enkele wedstrijden per seizoen.
  
In deze magere bezetting promoveert  
Concordia in 1898 naar de 2e klasse B van de Ne-
derlandsche Voetbal Bond, de huidige KNVB. In ’t 
seizoen 1904/’05 wordt Concordia met slechts drie  
verliespunten kampioen van de 2 klasse C.  
De promotiewedstrijden verlopen echter teleurstel-
lend. Succesvoller is Concordia in eigen stad door 
de Delftsche Zilveren Wisselbeker te  
veroveren. Deze bokaal blijft nog vele jaren in haar 
bezit. Naast haar locale supermatie is Concordia 
ook landelijk de te kloppen ploeg. Zij bewijst dit 
door op 6 mei 1906 de Nederlandse Voetbalbeker 
oftewel de Holdert-beker, voorloper van de huidige 
KNVB-beker, te winnen.

Nu, meer dan 100 jaar later is Concordia een bloei-
ende vereniging met naast voetbal ook een actieve 
golf-, tennis- en cricketafdeling.  

De jeugdafdeling van Concordia is één van de 
grootste in de regio en is de kurk waar de senioren-
afdeling op drijft. De jeugdselecties zijn in de afge-
lopen jaren steeds succesvoller en inmiddels wordt 
er zelfs op Hoofdklasse/Divisieniveau gespeeld.  
Veel van de selectiespelers hebben hun eerste 
stappen in voetbalschoenen bij de F’jes gezet en 
spelen nog steeds samen. 
In het seizoen 2017-2018 zijn er op zaterdag 3 se-
niorenteams, waaronder de “Klassieke Veteranen” 
actief, op zondag betreden 5 seniorenteams de 
(kunst)grasmat. 
Ook zijn er een aantal veteranen actief in de 7x7 
competitie van onze buren DHL en wordt er op 
woensdagavond elke week fanatiek getraind.

Concordia is vereerd om dit jaar, samen met onze 
buren van DHL, gastheer te mogen zijn van de 
Stad Delft Bokaal (een verre erfgenaam van de 
Delftse Zilveren Wisselbeker). 

Tijdens het toernooi zal regelmatig de Concordia 
Yell hoorbaar zijn vanuit de kleedkamer:

Heisa, heisa, hopsasa, er is maar één Concordia,
Heisa, heisa, hopsakee, da’s de club van Jan Thomée,
Heisa, heisa, hopsasa, wit-zwart-wit Concordia.

G a s t h e e r :  d s v  C o n c o r d i a

Dr. Jan Thomée (1886-1954)
Mede dankzij Jan Thomée promoveert Concordia in 1917 naar de 1e klasse B, toen-
tertijd het hoogste niveau. Hoewel Concordia vele bekendstaande voetballers heeft 
voortgebracht, o.a. Jan Ponstijn, Cor Sprenger, is het Jan Thomée, die Concordia 
landelijk op de kaart zet.
 
In 1899, hij is dan 13 jaar, meldt hij zich als volgt aan:
Meneer,
Ondergetekende wenscht in de Delftsche voetbal en cricket club Concordia te komen.
Hoogachtend,
J. Thomée

Het jaar daarop debuteert hij al in het eerste en op 21-jarige leeftijd in ’t Nederlands 
Elftal. In 1908 maakt hij deel uit van het Olympisch Voetbalelftal, dat in London de bronzen medaille  
verovert. Vanaf 1907 tot 1912 komt hij 16 keer voor Oranje uit en scoort evenzovele doelpunten. Uniek is, 
dat hij als enige speler niet op het hoogste niveau acteert.
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De historie van sv DHL
DHL is opgericht in 1915, in het toen-ma-
lige maatschappelijke bestel als Rooms 
Katholieke vereniging met later een Gees-
telijk Adviseur. Het eerste speelveld was 
de schietbaan gelegen aan de Oostsingel. 

Waar werd begonnen met 23 spelers. Na een korte  
periode gespeeld te hebben op een grasveld aan 
de Brasserskade verhuisde de vereniging in 1924 
naar de beroemde Laan van Vollering waar vele 
sportieve successen werden gevierd. De door de 
leden gebouwde tribune, hoewel ingezegend door 
de Eerwaarde Deken van Delft, overleefde de  
oorlog van ’40-’45 niet.

In 1958 verhuisde DHL naar de huidige accommo- 
datie aan de Brasserskade, die in 1973 werd  
uitgebreid. In de periode 1970-1980 beleefde de 
vereniging haar glorietijd aan de Brasserskade 
met ruim 1.000 voetballende leden en een goede 
samenwerking met het Stanislas college, bereikte 
DHL de hoogste amateurklasse, toentertijd als 
enige Delftse amateurvereniging. In de beslissings-
wedstrijd tegen Naaldwijk omzoomden maar liefst 
2.000 toeschouwers het veld. Dezelfde aantallen 
werden enkele jaren later gehaald bij de derby’s 
tegen DHC.
De vereniging stond bekend om haar goede  
bestuurlijke organisatie en de zelfwerkzaamheid 
van de leden, die o.a. in het clubhuis een eigen  
volwaardige sauna bouwden, die nog steeds in 
goede staat wordt gebruikt.

Vandaag de dag is DHL nog steeds een vereniging 
waar je je thuis voelt en ervaart er ook echt bij te 
horen. De vereniging speelt in op maatschappelijke 
ontwikkelingen en heeft ook het MVV traject met 
goed gevolg doorlopen.  
Er liggen plannen op tafel om de uit 1958 stam-
mende accommodatie verder te verbeteren en 
via de Stichting Brasserskade zijn er gesprekken 
met de Gemeente gaande om de veldcapaciteit 
uit te breiden en de kwaliteit te verbeteren. DHL 
biedt ook inwoning aan de atletiekclub Felix en de 
BSO Hakuna Matata en er komt een pilot aan voor 

huisvesting met de Delftse skivereniging, die weg 
moeten uit de sporthal Brasserskade. 

DHL heeft de laatste jaren een groei doorgemaakt, 
met name bij de jeugd. Wij zijn hier trots op. Ons 
huidige ledenaantal bedraagt circa 650. De  
ontwikkelingen in onze jeugdafdeling zijn bijzonder 
positief te noemen, er is ook veel betrokkenheid 
van de ouders op vele gebieden. Als voorbeeld 
noemen we de initiatieven van betrokken ouders 
om te gaan voor een “Gezonde kantine”. Dit heeft 
al geresulteerd in een op de televisie uitgereikte 
prijs in het sportprogramma van Wilfried Guinee en 
Johan Derksen.  

Het 1e team van DHL speelt momenteel in de 3e 
klasse. De sportieve ambitie is er zeker opgericht 
om een niveau hoger te gaan spelen. Er zal dan 
ook in de komende periode extra aandacht zijn 
voor de doorstroming van talentvolle jeugdspelers.
 

Het bestuur blijft zich richten op het aanbieden 
aan de leden van een vereniging met een gezellige 
positieve sfeer waarin het goed sporten is.  
De aandacht gaat de komende periode vooral uit 
naar verbeteren van de accommodatie en het  
versterken van de interne organisatie. 

Het bestuur van DHL wenst alle deelnemende 
teams een sportieve en gezellig toernooi om de  
Stad Delft Bokaal toe. Waarin met respect voor 
elkaar om deze trofee wordt gestreden.

Namens het bestuur van de sv DHL,

Paul de Bree, voorzitter

G a s t h e e r :  s v  D H L
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Verschillende activiteiten
DHL biedt activiteiten aan van jong tot oud, 
ook de interne 7 x 7 veteranencompetitie met 
deelname van vele teams getuigt hiervan. Naast 
de voetbalsport biedt de vereniging haar leden ook 
andere activiteiten aan om te kunnen ontspannen, 
onder andere met tennis, biljarten, saunagebruik en 
kaartavonden. 



P r o g r a m m a  S t a d  D e l f t  B o k a a l

19:00 uur Hoofdveld dsv Concordia – sv Wippolder -

19:45 uur Hoofdveld dfc Delfia –  X    (X=verliezer 1e wedstrijd) -

20:30 uur Hoofdveld Y – dfc Delfia     (Y=winnaar 1e wedstrijd) -

Poule A (2 x 20 minuten)

Dinsdag 15 augustus, hoofdveld dsv Concordia

Bij een gelijkspel worden er direct na afloop van de wedstrijd 5 strafschoppen per team genomen om het 
onderlinge resultaat te bepalen.

Vereniging Wedstrijd1 Wedstrijd2 Totaal punten Doelsaldo Plaats

dsv Concordia

dfc Delfia

sv Wippolder

    

19:00 uur Bijveld Ariston ’80 – dvv Delft -

19:45 uur Bijveld Vitesse Delft –  X    (X=verliezer 1e wedstrijd) -

20:30 uur Bijveld Y – Vitesse Delft     (Y=winnaar 1e wedstrijd) -

Poule B (2 x 20 minuten)

Dinsdag 15 augustus, bijveld dsv Concordia

Bij een gelijkspel worden er direct na afloop van de wedstrijd 5 strafschoppen per team genomen om het 
onderlinge resultaat te bepalen.

Vereniging Wedstrijd1 Wedstrijd2 Totaal punten Doelsaldo Plaats

Ariston ’80

dvv Delft

Vitesse Delft

    

De nummers 1 en 2 naar de finaledag.

De nummers 1 en 2 naar de finaledag.
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P r o g r a m m a  S t a d  D e l f t  B o k a a l

19:00 uur Hoofdveld sv DHL – SEP -

19:00 uur Bijveld dsv Full Speed – DVC -

19:45 uur Hoofdveld SEP – dsv Full Speed -

19:45 uur Bijveld DVC – sv DHL -

20:30 uur Hoofdveld dsv Full Speed – sv DHL -

20:30 uur Bijveld SEP – DVC -

Poule C (2 x 20 minuten)

Woensdag 16 augustus, hoofd- en bijveld sv DHL

Vereniging Wedstrijd1 Wedstrijd2 Totaal punten Doelsaldo Plaats

sv DHL

DVC

dsv Full Speed

SEP

    De nummers 1 en 2 naar de finaledag.
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P r o g r a m m a  S t a d  D e l f t  B o k a a l

12:00 uur Hoofdveld Nummer 1 – Nummer 2 -

13:00 uur Hoofdveld Nummer 3 –  X   (X = verliezer 1e wedstrijd) -

14:00 uur Hoofdveld Y – Nummer 3    (Y = winnaar 1e wedstrijd) -

Poule FA: 2 x 20 minuten

Zaterdag 19 augustus, hoofdveld sv DHL

Bij een gelijkspel worden er direct na afloop van de wedstrijd 5 strafschoppen per team genomen om het 
onderlinge resultaat te bepalen.

Vereniging Wedstrijd1 Wedstrijd2 Totaal punten Doelsaldo Plaats

Nummer 1 FA

Nummer 2 FA

Nummer 3 FA

    

Finale Poule  A – Poule FA
Nummer 1 = Nummer 1 van voorronde poule A 
Nummer 2 = Nummer 2 van voorronde poule B 
Nummer 3 = Nummer 1 van voorronde poule C
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12:00 uur Bijveld Nummer 1 – Nummer 2 -

13:00 uur Bijveld Nummer 3 –  X   (X = verliezer 1e wedstrijd) -

14:00 uur Bijveld Y – Nummer 3    (Y = winnaar 1e wedstrijd) -

Poule FB: 2 x 20 minuten

Zaterdag 19 augustus, bijveld sv DHL

Bij een gelijkspel worden er direct na afloop van de wedstrijd 5 strafschoppen per team genomen om het 
onderlinge resultaat te bepalen.

Vereniging Wedstrijd1 Wedstrijd2 Totaal punten Doelsaldo Plaats

Nummer 1 FB

Nummer 2 FB

Nummer 3 FB

Finale Poule  B – Poule FB
Nummer 1 = Nummer 1 van voorronde poule B 
Nummer 2 = Nummer 2 van voorronde poule A 
Nummer 3 = Nummer 2 van voorronde poule C

15:00 uur Hoofdveld Nummer 2 FA – Nummer 2 FB -

Strafschoppen serie om 3e en 4e plaats

15:30 uur Hoofdveld Nummer 1 FA – Nummer 1 FB -

Finale: 2 x 20 minuten

P r o g r a m m a  S t a d  D e l f t  B o k a a l
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R e g l e m e n t  S t a d  D e l f t  B o k a a l  2 0 1 7

1.  De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB en staan  
onder leiding van KNVB - scheidsrechters.

2.  De deelnemende verenigingen dienen op elke wedstrijddag voor aanvang van het toernooi bij de 
toernooileiding een spelerslijst in te leveren. 

  De toernooileiding vindt u op de dag van de voorronden op 15 augustus in de bestuurskamer van  
dsv Concordia en op 16 en 19 augustus in de bestuurskamer van sv DHL. 

3.  Op de wedstrijddagen mogen per dag maximaal 18 spelers worden ingevuld op de spelerslijst.  
Alleen spelers vermeld op die spelerslijst mogen op die wedstrijddag mee spelen.

4.  Tijdens de wedstrijden mag er per wedstrijd maximaal vijf keer worden gewisseld. 
 Het is niet toegestaan tijdens een wedstrijd een speler terug te wisselen.

5.  De wedstrijden duren 2 x 20 minuten en er wordt na de eerste helft meteen gewisseld.

6.  Tijdens het toernooi geldt dat het eerstgenoemde team in het wedstrijdprogramma bij aanvang van 
de wedstrijden het doel verdedigt het dichtst gelegen bij het clubgebouw van de organiserende  
vereniging.

7. De nummer 1 en 2 per poule plaatsen zich voor de finalepoule.

8.  Als twee of meer verenigingen in punten gelijk eindigen wordt - indien noodzakelijk - een beslissing 
verkregen op basis van het doelsaldo. Is het doelsaldo ook gelijk, dan wordt de volgorde bepaald 
door het onderling resultaat. Indien een wedstrijd gelijk eindigt bij poule A en  B bepaalt een  
strafschoppenserie het onderlinge resultaat in eerste instantie 5 strafschoppen en vervolgens om en 
om tot een winnaar is verkregen.

9.  Een speler die tijdens het toernooi een rode kaart, dan wel tweemaal een gele kaart in één wedstrijd 
ontvangt, is automatisch voor het gehele verdere toernooi van deelname uitgesloten.
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10.  De nummers 1 van de finalepoules FA en FB plaatsen zich voor de finale. De nummers 2 van de  
finalepoules FA en FB nemen een serie strafschoppen voor de 3e en 4e plaats.

11.  Indien de finales eindigen in een gelijke eindstand, dan wordt de beslissing verkregen door het nemen 
van een strafschoppen serie direct na afloop van de finale, in eerste instantie 5 en vervolgens om en 
om tot een winnaar is verkregen.

12.  De wedstrijden staan onder leiding van een arbitraal trio, dat door de toernooileiding wordt  
aangesteld.

13.  De verenigingen dienen in hun officiële clubtenues te spelen. Bij kleurgelijkenis van de tenues (dit ter 
beoordeling door de scheidsrechter) dient de in het wedstrijdprogramma als eerste genoemde  
vereniging het tenue aan te passen.

14. Protesten tijdens het toernooi worden door de toernooileiding niet in behandeling genomen.

15.  De toernooileiding stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het zoekraken van geld 
en/of andere (persoonlijke) eigendommen, alsmede voor verwondingen van spelers, begeleiders en 
supporters.

16.  De toernooileiding van de Stad Delft Bokaal 2017 is op de wedstrijddagen in handen van dsv  
Concordia en sv DHL. De toernooileiding bestaat uit: Fred van der Brugge en Dick Schoorl (allen dsv 
Concordia) en Dick van der Boon, Guus Heemskerk en Henk Lukassen (allen sv DHL).

17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

R e g l e m e n t  S t a d  D e l f t  B o k a a l  2 0 1 7
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dsv Concordia, sv DHL en de SDB 2017 commissie van de 

bedanken de volgende sponsors voor hun bijdrage:


