
 
 
 
 
 
 
 

ASV De Dijk 100 jaar - Informatiebrief over 7x7 toernooi zondag 24 oktober 
 
 

Beste voetballer, 
 
Op zondag 24 oktober vieren we samen het 100-jarige jubileum van onze voetbalvereniging. Het volledige programma 
van die dag is te vinden op de website; https://www.asvdedijk.nl/1071/100-jarig-bestaan/. 
In deze informatiebrief zetten we alles even op een rijtje voor wat betreft het 7 tegen 7-toernooi dat tussen 11:30 en 
14:00 uur gespeeld zal gaan worden. Hieronder vind je daarvoor een lijst met trefwoorden op alfabetische volgorde. 
 
 
Aanvang;  De eerste wedstrijden zullen om 11:30 uur starten. Het zou natuurlijk mooi zijn als iedereen 

om 11:00 uur aanwezig is voor de laatste informatie en natuurlijk een rustige warming-up. 
 
Kantine; De kantine van ASV De Dijk is open tijdens het toernooi. Na het 7x7 toernooi en de 

jubileumwedstrijd biedt de vereniging een drankje en een hapje aan (geen eigen kosten).  
  
Kleding; Neem je eigen voetbaltenue mee en probeer met je team af te stemmen welke kleuren jullie 

dragen. Er zijn ook hesjes aanwezig en wij regelen de ballen. 
 
Kleedkamers; De kleedkamers zijn ook beschikbaar, zodat teams zich bij aanvang kunnen omkleden en na 

afloop kunnen douchen. 
 
Locatie;  Het jublileum vieren we natuurlijk op het complex van ASV De Dijk. De wedstrijden van het 

7x7 toernooi zullen we spelen op kunstgras. 
 
Na afloop;  Als om 14:00 uur de wedstrijden gespeeld zijn, is er tijd om even om te kleden. Daarna start 

om 14:30 uur de wedstrijd van Oud Schellingwoude tegen Oud Rood Wit-A. Vanaf 15.30 uur 
tot 20.30 uur is er in de kantine een reünie met een borrel en maaltijd voor (oud) leden. 
Tijdens deze bijeenkomst zal om 17.00 uur ook het jubileumboek ASV De Dijk 100 jaar 
worden gepresenteerd, dat boek is dan ook te koop. Iedereen is welkom deze dag! 

 
Scheidsrechters;  Bij het 7x7 toernooi zijn geen scheidsrechters aanwezig. We gaan er vanuit dat teams in 

onderlinge, vriendschappelijke en sportieve sfeer de spelregels naleven. We zullen daarbij 
de spelregels volgen die ook gebruikelijk zijn bij het 7x7 35+-voetbal, wat onder andere 
betekent; half veld, pupillendoelen, doorlopend wisselen, bal intrappen i.p.v. ingooien, geen 
buitenspelregel en geen slidings.  

 
Sfeer;  Het 7x7 toernooi is een gezellige, informele sportieve activiteit om het jubileum te vieren. 

Meedoen is veel belangrijker dan winnen en het gaat erom dat we met z’n allen even lekker 
een balletje trappen voordat we op de receptie gezamenlijk het glas heffen. Hou het dus 
vooral gezellig tijdens het voetballen, hou daarbij rekening met de onderlinge 
niveauverschillen en laat je van je meest sportieve kant zien. 

 
Teams;  Op dit moment hebben zich 8 teams ingeschreven. Er spelen zowel mannen als vrouwen 

mee, van jong tot oud. Op woensdag 20 oktober sluit de inschrijving, mogelijk dat er dus nog 
meer teams bijkomen, zeker als jullie nog helpen met promotie! Ken je dus nog (oud) leden 
of andere betrokkenen waarvan je denkt dat het ook leuk is als die meespelen? Laat ze zich 
dan vooral aanmelden! 

 
Wedstrijden; De wedstrijden duren maximaal 15 minuten. Tussen de wedstrijden is wat rusttijd. We 

spelen we op een half veld, met 6 veldspelers en een keeper. Het definitieve 
wedstrijdschema maken we na sluiting van de inschrijving op woensdag 20 oktober. 

 
Mocht je na het lezen van deze brief toch nog vragen hebben, schroom dan niet een e-mail te sturen naar Tibbe Bakker 
via tibbebakker@hotmail.com of even te bellen met 0624121379. Tot zondag 24 oktober bij ASV De Dijk! 
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