
 

Burgers’ Zoo International Youth Tournament 

Zaterdag 23 mei en zondag 24 mei 2020             Arnhem Bridge Cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitnodiging Burgers’ Zoo International Youth Tournament 

Zaterdag 23 mei en zondag 24 mei 2020 

Sportpark ‘t Cranevelt – Arnhem 

 

Geachte jeugdcoördinator, beste voetbalvrienden, 

 

In het weekend van 23 mei (hemelvaartsweekend) organiseert RKVV VDZ voor de 15e keer het Burgers’ Zoo 

International Youth Tournament. Een tweedaags internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor JO9-, JO11- en JO13- 

pupillen en JO15- junioren. Teams die 1e klasse of hoger spelen nodigen wij graag uit om deel te nemen!  

Ieder jaar doen er zo’n 20 buitenlandse teams mee. Vooral Engeland is goed vertegenwoordigd, maar wij 

verwachten ook weer teams uit Duitsland en België. In elke categorie kunnen we maximaal 20 teams inschrijven. 

Meldt u zich dus op tijd aan, want het toernooi zit snel vol! Inschrijven is mogelijk tót zondag 12 april 2020. Het 

inschrijfgeld bedraagt EUR 30,- per deelnemend team. 

 

 Opzet toernooi 

Het toernooi wordt over twee dagen gespeeld. Alle teams spelen op beide 

dagen één dagdeel. Ze spelen minimaal drie wedstrijden per dag. Op dag 2 

worden, op basis van de uitslagen van dag 1, de teams in winnaars- en 

verliezerspoules ingedeeld (afhankelijk van het aantal deelnemers kan hier 

vanaf worden geweken, maar uitgangspunt blijft tenminste 3 wedstrijden in 

een dagdeel).  

De junioren en JO13-pupillen spelen op een groot veld in elftallen. De JO11-

pupillen spelen op half veld 8 x 8, en de JO9-pupillen op een kwartveld 6 x 6. 

In elke categorie gaan de beste drie teams met een beker naar huis.  
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Voetbalvereniging RKVV VDZ 

VDZ is een groeiende en ambitieuze amateurvoetbalvereniging. VDZ staat voor “Volharding Doet 

Zegevieren” en is in 1926 opgericht. VDZ speelt op het mooie Sportpark ‘t Cranevelt in Arnhem Noord. Ons sportpark 

is rookvrij. VDZ heeft ruim 1500 leden. De clubkleuren zijn rood (shirt en kousen) en zwart (broek).  

 

Bezoek ook de Koninklijke Burgers’ Zoo 

Heel trots zijn wij als jeugdafdeling op onze hoofdsponsor Burgers’ Zoo. De dierentuin, gelegen op zo’n 400 meter 

van onze voetbalvelden, staat als sponsor op alle voetbalshirts van de ruim 60 jeugdteams. Het moderne dierenpark 

Burgers’ Zoo staat bekend om zijn gedurfde vernieuwingen, natuurlijk vormgegeven dierverblijven, en de creatie van 

beleving bij de bezoekers. In het dierenpark en de ecodisplays de Bush, de Desert, de Ocean, de Mangrove, de Safari 

en de Rimba ontmoet u de  dieren in hun natuurlijke omgeving. Burgers’ Zoo is één van de grootste parken in Europa 

met meer dan 10.000 dieren.  

Het toernooischema is zo opgesteld dat een bezoek aan deze unieke dierentuin in uw programma kan worden 

opgenomen. Alle deelnemende teams krijgen tijdens deze twee dagen maar liefst 50% korting per speler/begeleider 

op de entreeprijs! 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven 

Graag nodigen wij uw jeugdteams uit om aan dit mooie toernooi deel te nemen. Voor een volledige inschrijving 

vragen wij u de leeftijdscategorie, het team en de klasse waarin het team speelt op te geven. 

 

Schrijft u zich uiterlijk 12 april 2020 in via : internationaaltoernooi@vdz-arnhem.nl.  

 

Let op: 23/24 mei is ook de laatste speelronde van de competitie. Houd hier rekening mee bij uw inschrijving en 

vraag indien nodig vroegtijdig een wedstrijdwijziging aan bij de KNVB. 

Sportpark ‘t Cranevelt 

‘t Cranevelt  3 

6815 DK Arnhem 

T +31 (0)26 442 57 46 

www.vdz-arnhem.nl 
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