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15e Grenslandentoernooi 2021 
NL - Uitnodiging en Informatie 
Voetbaltoernooi voor 40 damesteams en meidenteams (MO19 + MO17) 

Facebook Event 

    

 

Beste Sportvrienden, 

Wij, RKVV Sportclub´25 uit Bocholtz, organiseren ook in 2021 weer een van de grootste 
dames/meisjes voetbaltoernooien van Nederland.  

Het 15e GrensLandenToernooi (GLT) is voor damesteams uit alle klassen en ook meisjesteams vanaf 
JO17. Ook kunnen leeftijd gemengde teams en niet-prestatieve teams meedoen.  
 
Het toernooi wordt op groot veld met 11 tegen 11 gespeeld. 
 
Het GLT 2021 start op zaterdag 5 juni 2021 met de voorrondes en eindigt op zondag 6 juni 2021 met 
de eindrondes en finales.  

Inschrijfgeld = €50,00 per team 

Tip voor de Seizoensafsluiting: 
Tijdens het toernooi is er van vrijdag tot maandag, overnachting op de door ons ingerichte camping 
op het sportcomplex, mogelijk. 

Voor aanvullende informatie of vragen, kunt u een mail sturen aan hermann@sportclub25-
toernooien.com. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Toernooicommissie van RKVV Sportclub’25 uit Bocholtz/ Nederland 

Hermann Weck, Toernooicoördinator  

Telefoon NL          +31 653 91 60 43 
Telefoon duits + WhatsApp      +49 151 1166 5025 
E-Mail, TC van Sportclub’25      hermann@sportclub25-toernooien.com 
Facebooktoernooien        https://www.facebook.com/rkvv.sportclubtoernooien 
Homepage toernooien        www.sportclub25-toernooien.com 

 

 

 



 

 

Data 
Het 15e GrensLandenToernooi (GLT) vindt plaats op 5 en 6 juni 2021.  
Het doel van het toernooi is, het sluiten van grenzeloze vriendschappen en  
om samen een leuke tijd te beleven. 

Locatie 
Het GLT vindt plaats in Bocholtz in Nederland. Bocholtz ligt in Zuid-Limburg bij de grens met 
Duitsland. Bocholtz is de poort van het heuvelland. 

Historie 
In 2021 zal voor de 15e keer op rij het grote Europese Grenslandentoernooi voor damesvoetbalteams 
worden gehouden. Het toernooi wordt georganiseerd door RKVV Sportclub’25 uit Bocholtz. 
Voor de meeste teams is dit toernooi de afsluiting van een inspannend seizoen, waar men nog een 
keer ontspannen tegen een balletje kan trappen en ’s avonds kan feesten. In 2010 heeft de 
organisatie van het Grenslandentoernooi de ´European Citizens prize´ van de EU ontvangen.  
Ook was er in 2010 een recordaantal aan deelnemende teams, namelijk 54. In het verleden werd aan 
het toernooi deelgenomen door teams uit België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en 
Rusland. 

Teams  
Deelname is mogelijk voor damesteams uit alle klassen en ook meisjesteams vanaf JO17.  
De afgelopen jaren is gebleken dat een mogelijk leeftijdsverschil voor geen enkel probleem zorgt.  
De opzet van het toernooi zorgt er namelijk voor dat het voor alle teams interessant blijft.  
Ook kunnen gemengde (qua leeftijd) teams meedoen.  

Speelveld 
We spelen met 11 tegen 11 op groot veld. We hebben 3 voetbalvelden ter beschikking. Er is plek voor 
maximaal 40 teams voor het GLT. 

Toernooiopzet 
Conform onze planning spelen de damesteams, de Meiden MO17 en de Meiden MO19 in één toernooi. 
Onze planning ziet er als volgt uit (uitgaande van 40 deelnemende teams): 
8 voorronde poules voor de zaterdag op basis van sterkte van de competitie indeling. In een poule 
zitten dan (afhankelijk van de inschrijvingen) telkens minimaal een team van onder de 17 jaar, een 
van onder de 19 jaar, een minder sterk en een sterk damesteam. Deze 5 teams spelen dan allemaal 
tegen elkaar. 

Uit deze 8 poules spelen dan op zondag de teams in 5 Sub-Toernooien 
In de  7e Philipp Böckmann Cup 2021   spelen de teams die 1e zijn geworden in de voorronde poule  
In de  15e Ufea Cup 2021     spelen de teams die 2e zijn geworden in de voorronde poule 
In de  1e  Frissen Groen Techniek Cup 2021   spelen de teams die 3e zijn geworden in de voorronde poule 
In de  15e Runners up Cup 2021   spelen de teams die 4e zijn geworden in de voorronde poule 
In de  2e    Jupiler League Cup 2021   spelen de teams die 5e zijn geworden in de voorronde poule 
*de 5 sub - toernooien kunnen ook de naam van een sponsor zijn.  
 
Er zullen aan het einde van het toernooi dus 5 teams op de eerste plaats, 5 teams op de tweede 
plaats en 5 teams op de derde plaats eindigen. Er worden 15 bekers uitgereikt. 

 

 

 



 

 

Aankomst en vertrek 
Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur bent u van harte welkom op ons sportcomplex,  
waar u tot en met maandag onze gast kunt zijn. Er is voor en na het toernooi 
voldoende tijd, om lekker gezellig te ontspannen of om nog extra activiteiten te  
ondernemen in de nabije regio. 

Aanvang wedstrijden  
S.v.p. alle teams 45 min. voor aanvang van de wedstrijden bij het wedstrijdsecretariaat melden.  

Overnachten 
In Bocholtz bestaat de mogelijkheid om op het complex te kamperen. 
  
In Eigen tenten 
Heeft u een eigen tent tot uw beschikking. Dan bedragen de kosten voor het kamperen vanaf € 100- 
per team (6 vierpersoonstenten op een beschikbaar perceel van ca. 45 m²). Meer tenten en/of 
groepstenten dienen van tevoren worden aangegeven. 
 
In huurtenten 
De kosten voor het huren van een groepstent van 5 x 5 meter, die door ons wordt opgebouwd 
bedragen € 320. De huurtent is inclusief twee tafels en vier banken en voorzien van een zeil op de 
grond. De huurtent is exclusief bedden, luchtbedden of isolatiematten. Desgewenst mag men nog 2 
kleine eigen tentjes gratis plaatsen (bijvoorbeeld voor de trainers). 
 
Ook kunnen “Bierzeltganituren” (1 tafels met twee banken gehuurd worden. Kosten €15 per weekend.   
 
Complex 
Het complex staat onder permanent toezicht en de kleedlokalen zijn 24/7 geopend voor het gebruik 
van toiletten en douches. Stroom is slechts beperkt beschikbaar bv. voor het opladen van de telefoon 
in het clubhuis of in de kleedlokalen. Op de camping is helaas geen stroom voor de gasten ter 
beschikking. 

Externe Overnachting 
Wie comfortabeler wil overnachten moet dit zelf regelen. Indien gewenst, helpen wij jullie uiteraard 
met informatiemateriaal bij het zoeken naar een alternatieve locatie om te overnachten in de buurt 
van Bocholtz (NL). Qua sfeer is kamperen op ons sportcomplex natuurlijk veel leuker. In onze kantine 
gaat namelijk op vrijdag- en zaterdagavond het dak eraf (“Party-Time” met DJ). 

Betaalmiddel voor consumpties 
Tijdens het toernooi kunnen consumpties enkel betaald worden met consumptiebonnen. 
De standaardprijs voor 1 consumptiebon is € 2,00.  Ook werken wij met halve bonnen, deze hebben 
dan een waarde van € 1,00. Met deze bonnen kan men van ’s morgens 08.00 uur tot ’s nachts 01.00 
uur eten en drinken kopen op het sportcomplex. Pinnen is mogelijk. 

Consumptiebonnen met korting (100 Consumpties) 
Elk team dat op het sportcomplex overnacht, heeft éénmalig de mogelijkheid om 100 
consumptiebonnen voor de prijs van € 175- te verkrijgen (normaal € 200,-).  
Dit kan enkel door vooruitbetaling of door dit vooraf aan te vragen. Deze speciale prijs is enkel geldig 
voor teams die op het sportcomplex overnachten en wordt maar éénmalig per team verstrekt.      

Eten en drinken 
ontbijt 
Het ontbijtbuffet kost € 6,- per persoon per dag en volwassenen.  
(Prijs bij tijdige bestelling). Bij bestelling bij aankomst € 8,-. 

 



 

 

Overdag/’s avonds 
Tijdens het toernooi wordt op het complex fruit en gebak verkocht. Ook is er een  
friture en BBQ aanwezig.  
Drank: koffie, thee, frisdrank, sportdrank, bier, wijn enz.) 
Eten: belegde broodjes, grillworst, friet, zuurvlees, bami blokken, kroketten, hamburger,  
frikadellen, vlaai, zoetigheid, salades, ijs, snoepgoed enz. Ook hebben wij een pizzaservice  
die pizza’s levert  op het sportcomplex (contante betaling bij de bestelling). 

Let op:   
Bidons voor gebruik tijdens de wedstrijd dienen zelf meegenomen te worden. Wij lenen ook geen 
ballen uit. Glazen en Gasflessen zijn op de speelvelden niet toegestaan. 

Barbecueën op de camping niet toegestaan 
Op last van de brandweer is het niet toegestaan om op de camping te barbecueën.  

Stroom 
Op de camping is helaas geen stroomvoorziening aanwezig. 230V is in de kleedlokalen beschikbaar. 
Telefoons/powerbanks kunnen in de kantine opgeladen worden.   

Parkeren  
Auto´s/Caravans zijn niet toegestaan op het sportcomplex en de camping. Er zijn voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar rondom het complex. 

Activiteiten/ Ontspanning 
Op vrijdag- en zaterdagavond is partytime in het clubhuis met dj. Tijdens de wedstrijden zijn er 
massagemogelijkheden voor spelers en leiding. 
 
Verdere informatie 
Onderstaande links geven jullie alvast een indruk van de sfeer tijdens onze toernooien. 

Homepage  
van de toernooien      = www.sportclub25-toernooien.com 
van de vereniging R.K.V.V Sportclub’25    = http://www.sportclub25.nl/     
Facebook toernooien   = 
Instagram toernooien   =  
 
Films op YouTube 
1. GLT 1. Film YouTube    

http://www.youtube.com/watch?v=ecEYFWCfHOk 
2. GLT 2. Film YouTube  
 http://www.youtube.com/watch?v=sHu2UIQM5i8 
3. Limburg reporter YouTube    
 http://www.youtube.com/watch?v=MBu2Vlixlz0 
 
 
 
  
Attentie AVG : Foto`s van het toernooi kunnen gepubliceerd worden via 
internet/Facebook/sociaal media  
De deelnemers en bezoekers van de deelnemende verenigingen verklaren hiermee  
akkoord te gaan dat foto`s van dit toernooi van R.K.V.V. Sportclub 25 mogen worden  
gebruikt voor berichten op internet en Facebook. Eventueel kunnen foto’s die niet  
gewenst zijn, worden verwijderd. 
 
 
 
 
 



 

 

Betaaltermijn: 
Het inschrijfgeld van € 50,- s.v.p. direct bij aanmelding overmaken.   
De vergoeding voor de overnachting dient uiterlijk op 01 april 2021 op onze rekening  
te zijn overgemaakt. De kosten voor het ontbijt worden bij aankomst betaald.  
Is dit niet het geval dan vervalt de deelname aan het toernooi. Bij tijdige annulering  
(uiterlijk 4 weken voor aanvang van het toernooi) wordt het complete bedrag terugbetaald.  
Alleen op deze manier kunnen wij een hoogwaardig toernooi organiseren.  

Bij betaling s.v.p. vereniging, toernooi, team en het factuurnummer aangeven. 
 
Bankgegevens 
Triodo_Bank 
Rekening t.a.v.   RKVV_Sportclub25 
Rekening nr:   NL04TRIO0788792423 
BIC          TRIONL2U   

SVP aangeven: GLT2021_Naam Clubnaam van het team Rekeningnummer    
(Bijvoorbeeld: GLT2021_Sportclub25_DA_2021_03) 

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.  
U heeft nu nog ruimschoots de tijd om een leuk uitstapje naar het Zuid-Limburgse Bocholtz te 
plannen. Wij willen u daar graag bij ondersteunen.  

Met vriendelijke groet, 

Namens de Toernooicommissie van RKVV Sportclub’25 uit Bocholtz/Nederland 
Hermann Weck, Toernooicoördinator  

Telefoon NL   +31 653 91 60 43 
Telefoon duits + WhatsApp  +49 151 1166 5025 
E-Mail, TC van Sportclub’25  hermann@sportclub25-toernooien.com 
Facebooktoernooien  https://www.facebook.com/rkvv.sportclubtoernooien 
Homepage toernooien  www.sportclub25-toernooien.com 

 

 

 

 

 

 


