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FIMAX JEUGDVOETBAL - TOERNOOI 2022 

 

Doetinchem, 27 augustus & 28 augustus 2022 

Beste voetbalvrienden, 
 
Namens de organisatie en alle vrijwilligers van vv VIOD heten wij u van harte welkom op ons 
sportpark. Voetbalvereniging VIOD heeft als doel om vandaag een gezellig en sportief toernooi voor 
iedereen te organiseren.  
 
Wij hopen dat iedereen vandaag een leuke dag heeft en wensen alle teams heel veel succes en 
vooral veel voetbalplezier toe.  
 

Graag bedanken wij op voorhand de vrijwilligers die zich vandaag belangeloos gaan inzetten om het 
Fimax jeugdtoernooi tot een succes te maken.  

En natuurlijk bedanken wij onze sponsor Fimax Groep voor hun steun en bijdrage.  
 

Met sportieve groet, 

De Toernooi Commissie 

  



Contact/locatiegegevens 
 
Email:   toernooicommissie@vioddoetinchem.nl 
 
Algemeen: 
VV Viod  0314 – 332 090 
 
Adres:   Sportpark Dichteren 

Sicco Mansholtweg 2 
7007 LJ Doetinchem 

 
Bij calamiteiten: 
Jurgen Maatkamp  06 – 2345 9886 
Bram Schats   06 – 1141 7660 

 

Aandachtspunten  

• Het ochtendprogramma van zaterdag 27 augustus voor O11 begint om 08.30 uur met de 
inloop om 8.00 uur. Het middagprogramma van de O13 begint om 13.00 uur met inloop 
vanaf 12.00 uur.    

• Het ochtendprogramma van zondag 28 augustus voor O15 begint om 08.30 uur met inloop 
om 08.00 uur. Het middagprogramma van de O17 begint om 13.30 uur met inloop om 13.00 
uur. 

• U wordt dringend verzocht om uiterlijk een half uur voor de start van uw eerste wedstrijd 
met uw team aanwezig te zijn.  

• Laat geen geld of andere waardevolle voorwerpen achter in kleedkamer.  
• De indeling van de kleedkamers wordt aangeven in de aankomsthal. De organisatie 

waardeert het zeer als u deze ruimtes weer schoon en netjes achterlaat. Teams die in de tent 
zijn ingedeeld kunnen indien gewenst van de organisatie een kleedkamer aangewezen 
krijgen om gebruik te maken van de douches (indien mogelijk). 

• We verzoeken de teams na hun laatste wedstrijd, direct om te kleden, voor zover dat nog 
niet gebeurd zou zijn en er voor zorg te dragen dat de kleedruimtes leeg zijn.  
Dit met uitzondering van de teams die als laatste de wedstrijdjes spelen i.v.m. prijsuitreiking. 
Als alle kleedruimtes leeg zijn heeft de organisatie net voldoende tijd om alles weer in 
gereedheid te brengen voor het vervolg van het toernooi op deze dag. 

• De uitslagen worden centraal verwerkt en gepubliceerd. 
• vv VIOD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of schade geleden voor, tijdens of 

na het toernooi. Schade veroorzaakt door deelnemers zal in rekening worden gebracht.  
• Sportiviteit dient in alle gevallen voorop te staan, zowel door spelers als begeleiding en 

supporters.  
• Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.  
• Wij verzoeken de teams die niet spelen, zich niet zodanig op te houden rond de speelvelden, 

dat de spelende teams er hinder van hebben.  
• Conform de alcoholwet zal er geen alcohol geschonken worden aan personen jonger dan 18 

jaar en gelden de huisregels van vv VIOD.  
• Door vv VIOD zullen geen intrapballen worden uitgeven.  
• Het is verboden om met voetbalschoenen de kantine te betreden.  
• De organisatie van het toernooi is herkenbaar aan de grijze vrijwilligers polo’s 
• EHBO: Tijdens het toernooi zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig (zie plattegrond) 



  

Toernooireglement 

• De toernooileiding is in handen van de organisatie Fimax  Jeugdvoetbaltoernooi  
• De begeleiders worden verzocht zich te melden in de aankomsthal van het clubhuis.  
• De wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig de bepalingen en reglementen van de 

KNVB.  
• De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters van vv VIOD. Tegen de beslissingen 

van de scheidsrechter kan niet worden geprotesteerd. 
• Bij voorvallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie.  

 

 Wedstrijdreglement 

• De wedstrijden duren 1x 14 minuten. Er is 1 minuut wisseltijd voor de volgende wedstrijd.  
• De volgende teams spelen op een half speelveld; O11- O12 en onder 10 
• De volgende teams spelen op een heel speelveld; O13 - O15 - O17 
• Verzocht wordt om vijf minuten voor aanvang van een wedstrijd zich bij deze persoon te 

melden.  
• De teams die een wedstrijd gespeeld hebben worden verzocht na het laatste fluitsignaal 

direct het speelveld te verlaten.  
• De wedstrijden worden gespeeld onder centrale tijdsplanning en eindigt direct als het 

eindsignaal wordt omgeroepen! Alleen een binnen de speeltijd toegekende strafschop mag 
nog worden genomen.  

• Het eerst genoemde team in het wedstrijdschema trapt af.    
• Bij gelijke kleur tenue dient eerstgenoemde team hesjes te dragen. De organisatie stelt deze 

beschikbaar op ieder speelveld. Na gebruik deze weer in te leveren bij de veldfunctionaris.  
• Bij een GELE kaart: veldverwijdering van 5 minuten.  

Bij ROOD is betreffende speler voor de resterende tijd uitgesloten + voor volgende wedstrijd. 
(afhankelijk van de ernst van de overtreding) 

• Puntentelling conform KNVB reglement. Bij gelijke eindstand van twee teams in de poule is 
het doelsaldo doorslaggevend. Indien dit ook gelijk is telt de voor-gescoorde doelpunten. 
Indien dit ook gelijk is telt de uitslag van het onderlinge duel.  

• De prijsuitreiking vindt plaats op VELD 1 na de laatste wedstrijd van het ochtendprogramma 
en na de laatste wedstrijd van het middagprogramma. Alle teams worden vriendelijk 
verzocht de prijsuitreiking bij te wonen als gezamenlijke afsluiting van het toernooi. 

  



Programma 
 

Op zaterdag 27-8 is het Fimax Jeugd Toernooi voor alle teams O10 - O11-12-13.  

Teams van verschillende clubs uit de regio doen mee en strijden tegen elkaar om de Fimax Cup. 

• Ochtendprogramma O10-O11-O12:    Middagprogramma O13: 
• Vanaf 07:45 uur: Ontvangst teams   Vanaf 12:45 uur: Ontvangst teams 
• 8:30 uur: Start  wedstrijden                 13:00 uur: Start wedstrijden 
•      
• 12:30 uur: Prijsuitreiking     17:30 uur: Prijsuitreiking  

 

Op zondag 28 augustus is het Fimax Jeugd Toernooi voor alle teams O14 O15-16-17.  

Teams van verschillende clubs uit de regio doen mee en strijden tegen elkaar om de Fimax Cup. 

• Ochtendprogramma O14-O15:    Middagprogramma O16-O17: 
• Vanaf 07:45 uur: Ontvangst teams   Vanaf 12:45 uur: Ontvangst teams 
• 8:30 uur: Start  wedstrijden                 13:30 uur: Start wedstrijden 
•     
• 13:00 uur: Prijsuitreiking     17:30 uur: Prijsuitreiking 

 
Speelschema is ook online te bekijken via Tournify.  
Bekijk via de app of website: https://www.tournify.nl/live/fimax. Hier vind je ook overige 
informatie over het toernooi. 
 

 

 

  



Route en Parkeren:  

Vanaf de A12 naar de A18  

Vanuit Utrecht/Arnhem neemt u de A12 richting Oberhausen. Neem op de A12 de afslag 
Enschede/Doetinchem naar de A18. Op de A18 neemt u de afslag Doetinchem-Centrum. Na de afslag 
gaat u rechts af, volg borden centrum. Na het passeren van een kruispunt met stoplichten gaat u bij 
de eerst volgende rotonde links af, richting de wijk Dichteren. Dit is de Sicco Mansholtweg. Na 
ongeveer 250 meter treft u Sportpark Dichteren aan de rechterzijde.   

Vanaf het centrum van Doetinchem naar VIOD  

Vanuit de richting Doetinchem-centrum: Volg in het centrum van Doetinchem de aanwijzingsborden 
richting ‘s-Heerenberg en Zeddam. Rijdt het centrum uit over de Europaweg. Na het passeren van de 
brug over de Oude IJssel volgt u de weg richting ‘s-Heerenberg en Zeddam. Nadat u de 
spoorwegovergang heeft gepasseerd, volgt na 150 meter een rotonde. Ga hier rechtdoor. Na 200 
meter volgt weer een rotonde. Sla hier rechts af. Dit is de Sicco Mansholtweg. Na ongeveer 250 
meter treft u Sportpark Dichteren aan de rechterzijde.   

Parkeren  

Sportpark Dichteren heeft ruim 150 parkeerplaatsen (P1). Indien de parkeervakken vol zijn kunt u 
parkeren nabij het Willy Brandtplein (P2). U volgt op de Sicco Mansholtweg de weg en slaat links af 
bij de T-splitsing. Parkeervakken treft u aan de linker en rechterzijde van het Willy Brandtplein.   

Mocht dit ook vol zijn, dan zijn er uitwijkmogelijkheden P3 en P4. Om deze te bereiken dient u om te 
keren richting de rotonde, op de rotonde links af te slaan richting Zutphen/Zelhem. Op de 
eerstvolgende rotonde gaat u links af. Dit is de Auroraweg. Na ca 300mtr is er aan de rechterzijde 
een verharde parkeerplaats behorende bij de cafetaria. Hier mag gebruik van worden gemaakt. Via 
een korte wandeling over het rode fietspad ziet u ons sportpark aan de linkerzijde reeds liggen. 

 

 

 



bedankt voor jullie komst

tot volgend jaar!


