
Doetinchem, 14 juni 2022 

 

PERSBERICHT 

 

Achterhoek Cup Finaledag 2022 

“3 Finales plus wedstrijd Lucky Ajax tegen Oldstars van De Graafschap en VIOD“ 

 

Zaterdag 25 juni is het eindelijk zover. Na de laatste finales in 2019 kan de organisatie van de 

Achterhoek Cup het toernooi eindelijk weer met de traditionele finaledag afsluiten. In 3 finales wordt 

gestreden om de wisselbeker en medailles. Voor de winnaar bij de categorie Standaard Heren ligt 

zelfs nog een extra prijs te wachten, een thuiswedstrijd tegen De Graafschap op zaterdag 2 juli.   

Om 10 uur geeft scheidsrechter Jeroen Sins het beginsignaal bij de finale categorie Jeugd Onder 15. 

De JO15-1 teams uit Vorden en Ulft zijn aan elkaar gewaagd en hebben met Bram Teunissen (Ulft) en 

Mees Enzerink (Vorden) uitzonderlijke talenten binnen de selectie. 

Om half één strijden de vrouwenteams van AZSV uit Aalten en DZC’68 Doetinchem voor de hoogste 

eer. Een prachtige affiche met de twee beste vrouwenteams uit Achterhoek. Hierna wordt het 

speelveld vrijgemaakt voor de oud-profs van Ajax en van De Graafschap en oudgedienden van de 

gastheer VIOD. In de 1e helft speelt het Ajax-team van Sjaak Swart “Lucky Ajax” tegen De Graafschap 

Oldstars. Een wedstrijd met vele bekende gezichten. In de 2e helft komen de Oldstars van VIOD 

binnen de lijnen met Rogier Meijer, de huidige trainer van eredivisionist NEC, die een VIOD verleden 

heeft. 

De slotact op deze finaledag is voor teams van sc Varsseveld en SDOUC uit Ulft. Om 19 uur is de 

aftrap van deze finale bij categorie Standaard Heren. Voor de winnaar ligt een mooie dag op hun 

eigen sportpark in het verschiet. De Graafschap opent op zaterdag 2 juli de reeks oefenwedstrijden 

ter voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen bij de winnaar van de Achterhoek Cup. Voor alle 

andere finalisten liggen tijdens de prijsuitreiking fraaie geldprijzen wachten. Ook voor die zes teams, 

die in de halve finales het onderspit moesten delven. 

Het toernooi om de Achterhoek Cup, gestart in 2012 onder aanvoering van voormalig VIOD-

voorzitter Anton Seggelinck, bestaat dit jaar 10 jaar en heeft zich ondanks allerlei perikelen in het 

verleden en corona het toernooi een vaste vorm kunnen gegeven. De inschrijvingen voor de nieuwe 

editie heeft het wedstrijdsecretariaat al mogen ontvangen. Ook nieuwe teams hebben zich 

aangemeld en de organisatie verwelkomt de teams ZZC’20 uit Zelhem, vv Ruurlo O23 en het O15-

meidenteam van MMVA.  

Meer informatie: www.achterhoek-cup.nl 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Programma, foto’s en logo van de Achterhoek Cup kunt u aanvragen bij John van der Kamp. 

Bij voorkeur per e-mail: john@achterhoek-cup.nl  of 06-46496755 

http://www.achterhoek-cup.nl/
mailto:john@achterhoek-cup.nl


PROGRAMMA FINALEDAG 2022  

• 10:00 u. Finale Categorie Jeugd Onder 15 u.  

• 12:30 u. Finale Categorie Vrouwenvoetbal  

• 16:00 u. Lucky Ajax - Oldstars De Graafschap/VIOD  

• 19:00 u. Finale Categorie Standaard Heren 

PRIJSUITREIKING  

• Direct na iedere wedstrijd  

• Wisselbeker voor de winnaar.  

• Geldprijzen voor nummer 1 t/m 4*  

• Fair Play beker uitreiking.  

 

 

Organisatie Achterhoek Cup: 

Jos Middelkamp, voorzitter  

Bas Teunissen, secretaris  

Erwin Alofs, penningmeester  

Wedstrijdsecretariaat: 

John van der Kamp: Categorie Standaard Heren / Categorie O23 / Categorie Jeugd Onder 15 

Bram Schleedoorn en Hanneke Nijenhuis: Categorie Vrouwenvoetbal:  

 

Contactadressen: 

Algemeen: info@achterhoek-cup.nl   

Voorzitter: jos@achterhoek-cup.nl 

Wedstrijdsecretariaat: inschrijving@achterhoek-cup.nl 

Webmaster: john@achterhoek-cup.nl   

 

Social Media: 

Website: www.achterhoek-cup.nl     Facebook/Instagram/Twitter:  achterhoekcup 
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