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              Toernooi Jeugd VV Katwijk ‘’VV Katwijk Mix-league” 

 

Inleiding: 

Na het 4x4 toernooi hebben we gezocht naar een ander soort toernooi in deze coronatijd. 

We blijven als club voetbal aanbieden en zorgen dat iedereen kan voetballen. Na een 

overleg is de toernooi-commissie tot een nieuwe opzet gekomen m.b.t. een toernooi voor de 

verschillende lettergroepen. Vanaf 30 januari willen we starten met de VV Katwijk Mix-

league.  

Wat is de VV Katwijk Mix- League? 

 

De VV Katwijk Mix-league is een toernooi waarbij een aantal leeftijdscategorieën door elkaar 

worden gehaald en samen met elkaar voetballen in 1 team op de toernooidag. De vorm is 

vergelijkbaar met het jaarlijkse Wim Hoek toernooi in de sporthal Rijnsoever. Het team wordt 

voor het toernooi ingedeeld door de toernooicommissie en met dit team speel je de gehele 

ochtend een aantal wedstrijden onder de naam van een prof club (FC Barcelona, Real 

Madrid, PSG). 

Indelingen: 

De JO19/JO17/JO15/MO17    spelen 7 tegen 7 half veld 

De JO10/JO11/JO13/MO13    spelen 8 tegen 8 half veld 

De JO8/JO9      spelen 6 tegen 6 kwart veld 

 
(Voor de JO8 en JO9 houden we veld 3 als speel veld, voor de overige team nemen we veld 5 en 6) 

Scheidsrechters/veld coördinatoren:      

Met de JO11 t/m O17 willen we gebruik maken van scheidsrechters.  

Bij de JO8 en JO9 willen we gebruik maken van begeleiders (trainers). 

 

Puntentelling: 

De puntenverdeling zal zijn zoals de teams gewend zijn in de competitie. 

3 punten voor de winnaar, 1 punt bij gelijk spel en 0 punten bij verlies. De toernooiwinnaars 

ontvangen een prijsje tijdens de prijsuitreiking. 

 

Aanvang elftallen: 

Alle teams graag 15 minuten voor het begin aanwezig zijn. Zij zullen dan horen in welk team 

ze spelen die dag. We gaan er vanuit dat de trainers de elftallen enthousiasmeren voor 

deelname en de opkomst groots zal zijn. Betrokkenheid van trainers vinden wij erg 

belangrijk, daarom gaan wij er vanuit dat alle trainers indien mogelijk aanwezig zijn op de 

dag dat jouw trainingsteam deelneemt aan het toernooi.  

 

 



                                                                                                                                      
 

 

                 Planning  Jeugd VV Katwijk “VV Katwijk Mix-league” 

 

Datum: Tijd: Team  

  30 januari 9:00 – 11.15 JO14-1/2 JO15-/2/3 & MO15-1 

 12:00 – 14.15 JO17-1/2 & JO15-1 & MO17-1 

   

  6 februari 9:00 - 11:15 JO10-1/2/3/4/5/6 & JO11-3 

 12:00– 14:15 JO11-1/2 & MO13-1 & JO13-1/2 

   

13 februari 9:00 – 11:15 JO8-1/2/3 & JO9-1/2/3/4/5 & MO9 

 12:00 – 14:15 JO13-3/4/5 & MO13-2/3 

   

 

 

 
                          Uiteraard zijn de huidige Corona-regels van kracht: 

• Geen ouders/toeschouwers op het complex bij het toernooi. 
• Alleen brengen/halen tot bij de ingang van het sportpark bij veld 6. 
• Neem eigen bidon met drinken mee. 
• De kantine en kleedkamers zijn dicht. 
• Houd 1,5 meter afstand.  
• Blijf thuis wanneer je klachten hebt en/of iemand in je directe omgeving 

positief getest is en/of je in contact bent geweest met iemand die positief 
getest is 

• Was je handen voor en na het sporten. 
• Neem je eigen verantwoordelijkheid en dat van je team. 

 

 

 


