
BALLFREUNDE - Internationale jeugdtoernooien / Vechte Cup - Mini WK Schüttorf

17-19 JUNI 2022
Vechte Cup
MINI WK SCHÜTTORF
Word onderdeel van de Mini WK in Schüttorf, behaal
de wereldtitel en beleef onvergetelijke momenten
met het team!

Grote openingsceremonie op vrijdag
Toernooideelname & twee nachten inclusief
halfpension
Alle leeftijdsgroepen spelen zaterdag & zondag

vanaf € 75,00 per persoon

DAT WACHT OP JOU

Wees erbij en speel voor de wereldtitel in Schüttorf!

Voordat in de winter van 2022 de nieuwe wereldkampioen gekroond wordt in Qatar, vinden van 17 tot 19
juni 2022 de mini-wereldkampioenschappen plaats in Schüttorf. Behaal de wereldkampioenschapstitel in

Schüttorf niet ver van de Nederlandse grens en laat je meeslepen door de geweldige sfeer op de goed
onderhouden sportfaciliteit. Op de talrijke grasvelden worden de beste randvoorwaarden voor uw

persoonlijke WK-momenten geboden. Met onze BALLFREUNDE-speelstations bieden we je ook een
geweldig vrijetijdsprogramma buiten de speelvelden.

ELK TEAM REPRESENTEERT
EEN LAND OP HET WK 2022
Speel in de kleuren van de natie die je
hebt getekend. Een geweldige sfeer is
gegarandeerd!

MINIMAAL 6 WEDSTRIJDEN,
ELK MET 24 MINUTEN

SPEELTIJD

We garanderen elk team minimaal 6
wedstrijden, elk met 24 minuten speeltijd

en veel plezier.

VEEL STANDPLAATSEN & TOP
ONDERHOUDEN GRAS
STANDPLAATSEN
Speel op een sportfaciliteit met
uitstekende omstandigheden en word
mini-wereldkampioen in 2022.

PRIJSUITREIKING &
TROFEE VOOR ELKE

SPELER

Gezamenlijke prijsuitreiking als
team + trofee voor elke speler

https://www.ballfreunde.com/nl/


OVERZICHT VAN LEEFTIJDSGROEPEN

Inschrijfgeld per team: € 150,00

TOERNOOI SCHEMA

                 

Leeftijdsgroep Jaargang Spelvorm Status startplaatsen

O8 Funino 2014 en jonger 3 tegen 3 slechts 7 beschikbaar

O9 Funino 2013 en jonger 5 tegen 5 slechts 8 beschikbaar

O10 Funino 2012 en jonger 5 tegen 5 slechts 7 beschikbaar

O8 / O9 2013/2014 en jonger 6+1 slechts 8 beschikbaar

O10 2012 en jonger 6+1 slechts 7 beschikbaar

O11 2011 en jonger 6+1 slechts 3 beschikbaar

O12 2010 en jonger 8+1 slechts 4 beschikbaar

O13 2009 en jonger 8+1 slechts 7 beschikbaar

O14 / O15 2007/2008 en jonger 10+1 slechts 3 beschikbaar

DAG 1

DAG 2

DAG 3

VRIJDAG 17 JUNI 2022

vanaf 16.00 uur: Aankomst 
vanaf 17.30 uur: Diner 
vanaf 19.30 uur: Openingsceremonie,
openingswedstrijden

ZATERDAG 18 JUNI 2022

vanaf 7.00 uur: Ontbijt 
vanaf 9.00 uur: Toernooispellen &
BALLFREUNDE spelstations 
vanaf 17.30 uur: Diner 
vanaf 19.30 uur: Vrije tijd

ZONDAG 19 JUNI 2022

vanaf 7.00 uur: Ontbijt 
vanaf 9.00 uur: Toernooispellen &
BALLFREUNDE spelstations 
vanaf 14.30 uur: Prijsuitreiking & vertrek



Plezier en actie weg
van de speelvelden
Er wordt gezorgd voor voldoende afwisseling
buiten de speelvelden. Test je vaardigheden
op onze BALLFREUNDE-speelstations!
Terwijl je als team op het veld kunt presteren,
testen we ook je individuele vaardigheden op
onze BALLFREUNDE-speelstations. Hoe hard
is je schot? Hoe goed kan jij mikken? Het
doelsnelheidssysteem, voetbaldarts, de
doelmuur, bubbelvoetbal & Co. wachten op
je.

TOERNOOILOCATIE, SPORTACCOMMODATIE & 
SPEEL STATIONS

TOERNOOILOCATIE & SPORTFACILITEIT

14 speelvelden & geweldige recreatiemogelijkheden

Tijdens de Mini WK in Schüttorf vindt u op in totaal 6 speelvelden geweldige
omstandigheden voor een buitengewoon voetbalfestival. Naast de sportaccommodatie is

er een breed ondersteunend programma. Test onze Skill'n Fun Area, bezoek de
Nederlandse stad Enschede of speel voetbalgolf met het team. Ook het stadion van de
Nederlandse topclub Twente Enschede is klaar voor een bezoek. Praat gerust met ons

over andere vrijetijdsactiviteiten.



ACCOMMODATIE CATEGORIEËN &  
CATERING

TENT

op loopafstand van de sportfaciliteit
voldoende sanitair aanwezig
Beperkte elektriciteit beschikbaar

Catering: 
Halfpension
Afstand vanaf accommodatie: 
op loopafstand
Mobiliteit op locatie: 
Nee

Toestand:

beschikbaar

SCHOOL

gelegen nabij het sportcomplex
Een apart klaslokaal per groep
Gelieve uw eigen slaapzak en
luchtbed/matras mee te nemen

Catering: 
Halfpension
Afstand vanaf accommodatie: 
op loopafstand
Mobiliteit op locatie: 
Nee

Toestand:

beschikbaar

JEUGDHERBERG / HOSTEL

in Schüttorf en omgeving
mooie kamers met meerdere bedden in
verschillende maten
ontbijt bij de accommodatie

Catering: 
Halfpension
Afstand vanaf accommodatie: 
vanaf 10 min
Mobiliteit op locatie: 
Ja

Toestand:

beschikbaar

HOTEL

in Schüttorf en omgeving
keuze uit eenpersoonskamers,
tweepersoonskamers en kamers met
meerdere bedden
alle hotels zijn van een goede standaard

Catering: 
Halfpension
Afstand vanaf accommodatie: 
vanaf 10 min
Mobiliteit op locatie: 
Ja

Toestand:

alleen
tweepersoon

s- en
eenpersoons

kamers
beschikbaar

VILLA IN HET VAKANTIEOORD BAD BENTHEIM

vakantiehuizen met hoog comfort
keuken, eet- en woonkamer, badkamer
met douches per huis
overdekt zwembad kan gratis worden
gebruikt

Catering: 
Halfpension
Afstand vanaf accommodatie: 
10 minuten
Mobiliteit op locatie: 
Ja

Toestand:

beschikbaar



BALL FRIENDS COMPLEET PAKKET & 
OVERZICHT PRIJZEN

BALL FRIENDS COMPLEET
PAKKET

Boek deelname aan het
toernooi eenvoudig als

totaalpakket. De
volgende diensten zijn al
bij de prijs inbegrepen.

Deelname, accommodatie &
maaltijden al

vanaf € 75,00 per persoon

WEDSTRIJD- 
DEELNAME

Deelname aan het toernooi
BALLFREUNDE speelstations
getrainde scheidsrechters
Beker voor alle spelers
persoonlijke begeleiding voor en
tijdens het toernooi

ACCOMMODATIE 
CATEGORIE

Keuze uit verschillende
accommodatie categorieën
Van de camping tot het hotel,
alles is te boeken
max. 20 minuten van de
toernooifaciliteit
Als team word je nooit verdeeld
over verschillende
accommodaties

CATERING 
 

Halfpension is al inbegrepen in
de meeste categorieën
vegetarische & veganistische
maaltijden zijn altijd beschikbaar
Reageren op intoleranties is
altijd mogelijk

OVERZICHT PRIJZEN

Er is iets voor elk budget
Op onze toernooien vind je altijd verschillende accommodatiecategorieën tegen verschillende prijzen,
omdat de eisen en het budget van elk team zeer individueel zijn. Het belangrijkste is echter dat geen

enkele speler thuis hoeft te blijven omdat deelname te duur is.

Alle toernooien hebben hiervoor een zeer betaalbare categorie, zodat we het toernooi allemaal
samen kunnen beleven.

 
             

Accommodatie categorie Catering Prijs per persoon

Tent Halfpension 75,00 €

School Halfpension 85,00 €

Jeugdherberg / hostel Halfpension 119,00 €

Hotel gedeelde kamer Halfpension volgeboekt

Villa in het vakantieoord Bad Bentheim Halfpension 129,00 €

Hotel tweepersoonskamer Halfpension 142,00 €

Hotel eenpersoonskamer Halfpension 176,00 €



BALLFREUNDE REISVERZEKERING &  
REGELGEVING COVID-19

Gedekt in geval van Ziekteverzuim

Verzeker uw boeking met de reisverzekering en neem geen risico in geval van ziekte, verwonding,
quarantaine of andere ziektegerelateerde annuleringen. Op vertoon van een kwaliteitscerti�caat

worden alle reeds betaalde deelnemerskosten terugbetaald:

REISVERZEKERING BALLFREUNDE

De boekingsvoorwaarden en de prijzen
voor de BALLFREUNDE reisverzekering

vindt u hiernaast.

Reisdekking in geval van afwezigheid wegens
ziekte reeds

vanaf € 3,00 per persoon

RESERVERINGSVOORWAARDEN

kan tot 2 weken voor de aanvang van het toernooi
worden afgesloten
is alleen te boeken voor de hele groep
Vermelding van afwezigheid wegens ziekte  
moet worden aangetoond door een gekwali�ceerde
medische verklaring
kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van het toernooi
gebruikt worden

PRIJZEN 2022

3,00 € per persoon voor de  
Categorieën Camping/School
5,00 € per persoon voor alle anderen  
Categorieën accommodatie

REGLEMENT COVID-19

Gedekt voor het geval dat

Die Corona-Situation entspannt sich zunehmend und wir freuen uns schon riesig auf eine grandiose
Turniersaison 2022 mit über 2.000 Teams bei mehr als 20 Turnieren.

Voorlopig kunt u dus gewoon plannen, reserveren voor een toernooi en, in het ergste geval,
dienovereenkomstig reageren en zelfs op korte termijn uw reservering annuleren.

Alle Teilnehmer:innen haben das Recht die Teilnahme zu stornieren,
wenn Reisebeschränkungen und/oder bestimmte Regelungen (z.B. 2G)
für den jeweiligen Turnierort vorliegen und eine „normale” Durchführung

oder Teilnahme nicht möglich machen. 
Ausgenommen der Fall, dass den von uns angekündigten Maßnahmen

nicht innerhalb einer Woche explizit widersprochen wurde.

Im Falle einer Stornierung oder Nicht-Teilnahme aus den
vorher genannten Gründen, erhaltet Ihr als Team (wenn

bereits etwas überwiesen) Eure bereits geleisteten
Zahlungen zu 100% zurücküberwiesen.



DIT IS HOE DE REGISTRATIE WERKT &  
INFO CLUB AVOND

1e stap: 

Je praat met de jouwe  
Team en ouders  

om het juiste toernooi te vinden.

2e stap: 
 

Jij als trainer: neem contact met
ons op en we sturen je meer
informatie en prijzen voor je

deelname. Tegelijkertijd reserveren
we vrijblijvend een startplaats voor

drie weken voor je.

3e stap:  
 

Jij kiest er een  
Accommodatiecategorie en praat

in alle rust met het team en de
ouders. Een mix van verschillende

categorieën is ook mogelijk.

4e stap:  
 

Nadat u alles heeft besproken, kunt
u de bindende inschrijving afronden

met behulp van het online
inschrijfformulier.

5e stap:

Je ontvangt van ons een
boekingsbevestiging en hebt tot

tien weken van tevoren  
Het begin van het toernooi de

mogelijkheid van een eenmalige
gratis  

Om een wijzigingsverzoek kenbaar
te maken.

6e stap:  
 

Twee weken voor het toernooi
ontvang je van ons het

speelschema, het adres van de
accommodatie en verdere

informatie over het toernooi.

CLUBAVOND

We komen naar uw club en laten u zien  
De hele verscheidenheid van onze toernooien

Als u interesse hebt in onze toernooien, kunt u een clubavond in uw club organiseren of deelnemen
aan een reeds georganiseerde clubavond. Wij komen naar uw club en presenteren de variatie van

onze toernooien in een ontspannen sfeer.

Alle deelnemers krijgen een drankje, een paar hapjes en een klein welkomstgeschenk. 
Als u zich naar aanleiding van zo'n avond bij ons aanmeldt, staat u nog een verrassing te wachten.

Degenen die samen met ons een clubavond organiseren, worden door ons natuurlijk op passende
wijze beloond. We kijken uit naar uw verzoek en onze avond samen!



Goals 4 water
STICHTING NEVEN SUBOTIC

Scoor doelen voor een
beter & gezonder leven voor
anderen! Dat is het motto
van GOALS 4 WATER.
Samen met de Neven
Subotic Foundation bouwen
we drinkwaterputten in
Ethiopië & u bent van harte
uitgenodigd om mee te
doen en mensen een betere
toekomst te geven.

Je beslist als team tot kort voor de
start van het toernooi of je mee wilt

doen aan het project “GOALS 4
WATER”.

Als je besluit deel te nemen aan
het project, bepaal je als team

individueel het bedrag dat je per
gescoord doelpunt wilt doneren.

De BALLFREUNDE verdubbelt het
door jou gekozen bedrag zodat

bijvoorbeeld een doeldonatie van €
1 in totaal € 2 per doel aan het

project schenkt.

Afrekening & betaling vindt direct
na het toernooi plaats via de Neven

Subotic Foundation 
plaatsvindt en de vereniging een
o�cieel donatiebewijs ontvangt.

Met jouw doelen en de bijdrage die
je levert, krijgen mensen in Ethiopië

toegang tot schoon drinkwater.
Samen kunnen we de wereld een

beetje beter maken!

Mocht je nog vragen hebben over
het project met de Neven Subotic

Foundation, neem dan gerust
contact met ons op! We kijken
ernaar uit om samen een beter

leven voor veel mensen mogelijk te
maken.

https://www.ballfreunde.com/nl/goals4water/


GOED OM TE WETEN

ALLE BELANGRIJKE DETAILS OVER DE JOUWE  
ONVERGETELIJKE TOERNOOI-ERVARING

IS ER EEN MAXIMUM AANTAL SPELERS?

AANKOMST EN MOBILITEIT TER PLAATSE?

MOETEN WE VOOR ETEN ZORGEN?

MOGEN OUDERS EN BEGELEIDERS MEE?

Je kunt zoveel spelers meenemen als je wilt. Het zou zonde zijn als
sommigen in een toernooi als dit thuis moeten blijven.

De prijzen zijn exclusief reiskosten. We raden u aan om ter plaatse
ook mobiel te zijn, aangezien we geen pendeldienst van de
accommodatie naar het toernooi kunnen aanbieden. Indien u niet
over een auto beschikt, maken wij u graag een voorstel voor reizen
per bus of trein.

Wij bieden bijna alle accommodaties met halfpension aan, zodat u
's ochtends en' s avonds goed voor de dag komt. Zodat je ook
tijdens de lunch wordt bevoorraad, vind je ter plaatse diverse
foodtrucks voor een kleine snack tussendoor.

Ouders of broers en zussen zijn van harte welkom om met jou naar
het toernooi te komen - het toernooi is nog leuker met de juiste
fanclub. Natuurlijk zullen we jullie ook allemaal in dezelfde
accommodatie onderbrengen, jullie willen het toernooi samen
beleven.

IS ER EEN VASTE INSCHRIJVINGSDEADLINE VOOR DE INDIVIDUELE
TOERNOOIEN?

KAN IK MET MEER DAN ÉÉN TEAM DEELNEMEN OF KUNNEN
ANDERE TEAMS VAN MIJN CLUB DEELNEMEN?

MOET HET AANTAL DEELNEMERS BIJ INSCHRIJVING WORDEN
BEPAALD?

Er is geen vaste registratiedeadline, maar we raden je aan om zo
vroeg mogelijk te beginnen met plannen, aangezien veel toernooien
vroeg zijn volgeboekt. Ook voor een gewenste periode reserveren
wij graag een startplaats voor u.

Als we nog vrije plaatsen hebben, zouden we heel blij zijn als je van
ons speciale toernooi een laatste reis voor de hele club maakt. Je
kunt natuurlijk met je coachende collega's praten en deze informatie
aan hen doorgeven.

Om u maximale �exibiliteit te bieden, kunt u 10 weken voor het
toernooi kosteloos van persoon veranderen - het aantal kan dus
zonder problemen opnieuw worden aangepast. Voor de dekking van
ziekteverzuim is echter een particuliere reisverzekering aan te
raden.

CONTACT

Registreer nu!

Zodra je alles met de spelers en ouders hebt besproken, kun je je eenvoudig inschrijven voor het toernooi via
ons online inschrijfformulier. Wij sturen u daarna een boekingsbevestiging. Niets staat uw deelname dus in de

weg en u kunt zich verheugen op een onvergetelijk toernooi.

Zo kunt u ons bereiken als u vragen heeft:

+31 205320916
info@ballfreunde.com

SCHRIJF JE NU ONLINE IN

https://www.ballfreunde.com/nl/ea7b7bec93449de06/?e=1104

