
Nieuwsbrief – Zechstein Indoor Soccer Toernooi Veendam 
27, 28 & 29 december, 3 & 4 januari 2018/2019 

 
Middels deze brief willen wij jullie als vereniging op de hoogte stellen van een nieuw Indoor 
Soccer Toernooi. Gedurende de bovengenoemde data zal er in het Indoorcentrum te 
Veendam een meerdaags Indoor Soccer Toernooi georganiseerd worden. De locatie 
beschikt over 2 sporthallen, namelijk de Parkstadhal en de Sorghvliethal, kortom een 
unieke locatie voor een Indoor Soccer Toernooi. 
 
Het toernooi wordt georganiseerd voor zowel junioren als senioren. Jeugd vanaf 11 t/m 19 
jaar kunnen deelnemen aan het toernooi. Dat betekend dat de teams verdeeld worden 
over de categorieën/leeftijdsgroepen, JO 13, JO 15, JO 17, JO 19, senioren en dames. Naast 
alleen jongens/heren zal er ook een categorie voor dames zijn. Gezien de opkomst van het 
damesvoetbal mogen wij hierin niet achterblijven. 

Op de speeldagen zal er een ochtend, middag en avondprogramma plaatsvinden. Waarin 
de jeugd speelt om bekers + per categorie één wisselbokaal, en de senioren en dames spelen 
om geldprijzen. 

Op de dagen 27, 28 en 29 december 2018 zullen de voorrondes plaatsvinden, op 3 en 4  
januari wordt er daadwerkelijk gespeeld om de prijzen. Afhankelijk van het aantal 
deelnemende teams zullen de speeldagen ingedeeld worden. Hiervoor is een (voorlopig) 
schema per categorie voor opgesteld. Het toernooi wordt georganiseerd door de Stichting 
Sport- en Evenementenhallen Veendam. En is bekend met het organiseren van dergelijke 
sport evenementen. 

Naast voetballen is de bedoeling om iets extra’s neer te zetten voor de deelnemende 
teams. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van live muziek tijdens de finaledag etc. 

Allereerst is het van belang dat wij daadwerkelijk verenigingen krijgen die teams 
inschrijven voor het Zechstein Indoor Soccer toernooi. Doormiddel van deze nieuwsbrief 
brengen wij uw verenigingen, en vele andere verenigingen uit de provincies Groningen, 
Friesland en Drenthe op de hoogte van de opzet.  

Aan het begin van het voetbalseizoen 2018/2019 kan men zich daadwerkelijk aanmelden 
voor het Zechstein Indoor Soccer Toernooi. Mocht u na aanleiding van de nieuwsbrief u 
alvast aan willen melden, dan is dat uiteraard geen probleem.  

Het inschrijfgeld per team bedraagt €25,- euro, en dient binnen 30 dagen na aanmelding 
betaald te zijn. Mocht u hier niet aan voldoen, dan zal uw aanmelding te niet gedaan 
worden. 

 
Totale prijzenpot van maar liefst €1.100,- euro!! 

 
 
 
 
 
 

 



Overzicht speeldagen per categorie/leeftijdsgroep 
 
✓ Jongens onder 13 

27 december, ochtend 
3 januari, middag (finales) 

✓ Jongens onder 15 
28 december, ochtend 
3 januari, middag(finales) 

✓ Jongens onder 17 
27 december, middag 
4 januari middag (finales) 

✓ Jongens onder 19 
28 december, middag 
4 januari, middag (finales) 

✓ Dames 
27 december, avond 
3 januari, avond (finales) 

✓ Senioren 
28 december, avond 
29 december, avond 
4 januari, avond (finales) 

 
Inschrijfgeld & Prijzen 
 
Jeugd: 
Inschrijfgeld per team: €25,- 
Prijzen: Bekers nummers 1 t/m 3 + wisselbokaal 
 
Senioren & dames 
Inschrijfgeld: €25,- per team 
Prijzen: Prijzengeld nummers 1 t/m 3 
 
Senioren: 
1e prijs: €500,- + wisselbokaal 
2e prijs: €150,- 
3e prijs: €50,- 
 
Dames 
1e prijs: €250,- 
2e prijs: €100,- 
3e prijs: €50,- 
 

 


