
Beste Families 

Het is zover vanaf 20 april kunt u zich weer inschrijven voor het traditionele en o zo 

gezellige 16e familietoernooi op 1 juli a,s van onze club VVIJ.   

                        Opgave barbecue alleen bij inschrijfavond 

Er is weer plaats voor 24 families die in vier poules de strijd zullen aangaan met hun 

poulegenoten. Na inschrijving kunnen we bepalen met hoeveel teams u zult worden 

ingedeeld in een poule, er zullen vier poules worden samengesteld. Er wordt gespeeld op 

een half veld waar alleen de kunstgrasvelden gebruikt zullen worden van VVIJ en 

buitenspel dat is er niet .Om exact 12.00uur gaan de scheidsrechters fluitjes klinken 

waarna om omstreeks 15.30 uur de poulewinnaars bekend zullen zijn en de overige 20  

familieteams hun intrek kunnen nemen op het terras. Vele topscheidsrechters zijn weer 

bereid gevonden om alle wedstrijden op een sportieve manier te begeleiden en uzelf heeft 

daarin natuurlijk het grootste aandeel met uw familieteam om sportief en respectvol dit 

ook tot weer een goed einde te brengen. De inschrijving zal sluiten als er 24 families zich 

hebben aangemeld en met het enorme succes in de andere jaren wees er snel bij want vol 

is vol. De 4 poulewinnaars zullen doorgaan naar de finale wedstrijden. Op veler verzoek zal 

de troostfinale anders worden, wij hebben gekozen om de 3e  en 4e plaats met latje trappen 

te beslissen welke voor de grote finale zal plaats vinden op het hoofdveld. Elke team wijst 

5 spelers aan en  zullen om en om hieraan meedoen er zal op worden gelet dat geen 

spelers van andere teams worden ingezet. Bij gelijk eindigen zullen penalty’s dan 

beslissend zijn  .Wij hebben er weer zin in en wat verwachten wij van jullie: 

Uw familieteam bestaat uit 6 veldspelers waarvan er een minimaal een dame 

in moet worden opgenomen en een doelman of doelvrouw. Elk gemaakt 

doelpunt van een vrouwelijke speler zal dubbel worden geteld. 

Bij onregelmatigheden tijdens wedstrijd van een of beider teams zullen er 

geen wedstrijdpunten worden toegekend 

Sportiviteit-  Respect- Gezelligheid 

Op tijd aanwezig ook bij uw poule wedstrijden op het veld. 

Wat kost het : 20,00 euro per team en barbecue 11.00  euro p.p  w.o vlees vis en 

vegetarisch is mogelijk. 

Op de kunstgrasvelden mag u niet roken. 

Geen familieleden onder de 15 jaar mogen deelnemen. 

Bij inschrijfavond en betalingen ook voor barbecue verwachten wij u weer vanaf 19.30uur 

tot 21.30 uur, alleen mogelijk deze avond op dinsdag 22mei.   U bent weer verzekerd 

van muziek op het terras en de barbecue zal natuurlijk niet ontbreken. 

Waar kunnen we inschrijven : alleen op dit e-mailadres   hennypeek@gmail.com .  

   Groetjes Leo Jan Henny                    


