
 

 
 

ZATERDAG 14 JUNI & ZONDAG 15 JUNI 2014 

SPORTPARK “DE GREIDEN” • HEERENVEEN 

  
20e INTERNATIONALE JEUGDVOETBALTOERNOOI 

VOOR E- & F-PUPILLEN  

TOERNOOIDAGEN 
Vrijdag 13 juni 2014 

 Ontvangst gasten 
 Leidersbijeenkomst 

 
Zaterdag 14 juni 2014 

 Opening toernooi 
 Wedstrijden 1e ronde 
 Wedstrijden 2e ronde 
 Nevenactiviteiten 

 
Zondag 14 juni 2014 

 Wedstrijden 2e ronde 
 Finalewedstrijden 
 Prijsuitreiking 
 Sluiting toernooi 

 

 
V.V. NIEUWESCHOOT 
Sportpark De Greiden 
D.s. Kingweg 3 
Heerenveen 
 http://www.vvnieuweschoot.nl 
 Toernooien@vvnieuweschoot.nl 

 
 
HALL OF FAME 
19e editie/ 2012 - 2013 
S.v. De Foresters F1 
K.v.v. Quick ’20 E1 
18e editie/ 2011 - 2012 
v.v. Heerenveen F2 
S.v. De Foresters E1 
17e editie/ 2010 - 2011 
Geen winnaars door vroegtijdige 
beëindiging toernooi (noodweer) 
16e editie/ 2009 - 2010 
 J.V.C. Julianadorp F1 
NEC Nijmegen E2 

 

 
 
 

Faciliteiten: Het toernooi vindt plaats 
op het  goed bereikbare Sportpark De 
Greiden in Heerenveen (1.200 meter 
uit het centrum). Het sportpark heeft 
10 velden (uitsluitend gras), een mooi 
clubhuis met prachtige kleedkamers, 
douches en een gezellige kantine met 
terras en voldoende parkeergelegen-
heid op en rondom het sportpark. 
 
Verblijf: Naast de organisatie van het 
toernooi verzorgt v.v. Nieuweschoot 
desgewenst ook het verblijf van de 
deelnemers. De deelnemers kunnen 
doorgaans kiezen uit een tweetal 
arrangementen. De huisvesting is met 
zorg geselecteerd en is op loopafstand 
van het sportpark, heeft een goede 
prijs-kwaliteit verhouding, is geschikt 
voor sportgroepen met alle veilig-
heidsvoorzieningen en heeft een 
flexibel management. 
 

“66 jeugdteams (E & F) uit binnen- en buitenland strijden 2 dagen lang om 
de toernooizege”. 
 
“Het toernooi biedt de (top-) spelers van de toekomst een podium om hun 
talenten te laten zien aan alle voetballiefhebbers”. 
 
“Meer dan 120 vrijwilligers van v.v. Nieuweschoot heten u welkom en staan 
gedurende het toernooi voor u klaar”. 
 
“Kortom, een waardige afsluiting van het voetbalseizoen”. 
 
“En dit jaar de 20ste editie. Reden voor v.v. Nieuweschoot voor een groots 
voetbalfeest. Mis het niet en zorg dat je erbij bent!”. 

Catering: De toernooimensa is 
gevestigd op Sportpark De Greiden in 
een de grote evenemententent. Hier 
zal naast het ontbijt ook de lunch en 
het diner geserveerd worden voor 
diegene die de gast arrangementen 
(met maaltijden) geboekt hebben. Zie 
volgende pagina voor de inhoud 
van de gastarrangementen. 
 
Extra: Het toernooi kenmerkt zich 
door een fantastische voetbalsfeer, 
kameraadschap en saamhorigheid. 
Het toernooi zorgt vanaf de 
spectaculaire opening voor (voetbal-) 
vertier voor jong en oud / voetballer 
en supporter / bezoeker en 
genodigden. Het strakke wedstrijd-
schema met daarnaast de neven-
activiteiten en de prijsuitreiking 
zorgen voor een waardige afsluiting 
van het voetbalseizoen.   

http://www.vvnieuweschoot.nl/
mailto:Toernooien@vvnieuweschoot.nl?subject=Vraag%20aan%20toernooicommissie


 

 
 

ZATERDAG 14 JUNI & ZONDAG 15 JUNI 2014 

SPORTPARK “DE GREIDEN” • HEERENVEEN 

 

KOSTEN 
INSCHRIJFGELD 
Ieder deelnemend team aan het 
 2-daagse toernooi dient vóóraf 
 €25,- inschrijfgeld te betalen.  
 
ARRANGEMENT 
V.V. NIEUWESCHOOT 1 
€ 47,50 per persoon 
 
ARRANGEMENT 
V.V. NIEUWESCHOOT 2 
€ 35,00 per persoon 
 
ARRANGEMENT 
V.V. NIEUWESCHOOT 3 
€ 0,00 per persoon 
 
Voor vragen en extra informatie 
neemt u contact op met de toernooi 
- commissie: 
 
Toernooien@vvnieuweschoot.nl 
 
AANBIEDING 
Boek voor de zaterdagavond tijdens 
het toernooiweekend een rond-
leiding in het Abe Lenstrastadion 
van SC Heerenveen voor de 
gereduceerde prijs van: €3,- per 
persoon 
 
TOERNOOI IN CIJFERS 
20ste editie 
2 toernooidagen 
66 jeugdteams 
720 jeugdspelers 
140 trainers/ begeleiders 
650 bezoekers 
120 vrijwilligers 
100% voetbalfeest 
 

 

20e INTERNATIONALE JEUGDVOETBALTOERNOOI 

VOOR E- & F-PUPILLEN  

WIST U DAT… 
• Elk deelnemend team tijdens het 
toernooi tenminste 10 wedstrijden 
speelt? 
 
• Uw clubvlag, als onderdeel van de 
officiële opening, tijdens het spelen 
van de nationale volksliederen worden 
gehesen? 
 
• De catering, t.a.v. maaltijden, 
graag met een ieder meedenkt en aan 
alle dieetwensen probeert tegemoet 
te komen? 
 
• Ons toernooi de afgelopen jaren 

clubs uit Nederland,  Schotland, 
Engeland, Polen, Duitsland, België, 
Hongarije, Tsjechië en Slowakije heeft 
verwelkomd? 
 
• Al deze clubs inmiddels zijn 
uitgenodigd om zich op de 20ste editie 
weer te meten met leeftijdsgenoten? 
 
• Iedere vereniging zich direct kan 
inschrijven op: 
 

toernooi.vvnieuweschoot.nl 

ARRANGEMENTEN 
V.V. NIEUWESCHOOT 1:  
Deelname aan het tweedaagse toernooi / 2 overnachtingen in slaapzaal (vr-za/za-zo)* 
6 Maaltijden* 
 
V.V. NIEUWESCHOOT 2:  
Deelname aan het tweedaagse toernooi  / 1 overnachting in slaapzaal (za-zo)* 
4 Maaltijden* 
 
V.V. NIEUWESCHOOT 3:  
Deelname aan het tweedaagse toernooi 
 

* Deelnemers van het Arrangement v.v. Nieuweschoot 1 en/of v.v. Nieuweschoot 2 
dienen zelf voor slaapspullen, zoals kussen, slaapzak e.d., te zorgen. V.v. Nieuweschoot 
zorgt in samenwerking met Thuiszorg-bed.nl voor heerlijke matrassen voor alle gasten. 

TOERNOOI-COMMISSIE 
Marco Berendsen  - Beveiliging 
José de Heij  - Scheidsrechters 
Jan Kootstra  - Voorzitter 
Jenno Kootstra  - Werving & contacten 
Peter Lans  - Nevenactiviteiten 
Jan Plantinga  - Sportpark en velden 
Alicia Schouwstra  - Catering 
Menno v.d. Vaart  - Wedstrijdzaken 
Jannie de Vries  - Algemene zaken 

TOERNOOIPARTNERS 
Bouma Interieurinrichting 
CopyBoss Heerenveen 
Druktemakers Heerenveen 
Gemeente Heerenveen 
K.V. Heerenveen 
Leo van der Veen 
Ottimovorm 
Restaurant De Koningshof 
SC Heerenveen 
Thuiszorg-bed.nl 
Tigra Heerenveen 
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA TWITTER 
@VVNieuweschoot 

 

 

mailto:Toernooien@vvnieuweschoot.nl?subject=Vraag%20aan%20toernooicommissie
http://toernooi.vvnieuweschoot.nl/

