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Voorwoord 
 

Hartelijk welkom op het Ries van Dijk toernooi 2018! 

 

Met gepaste trots presenteren wij u het programmaboekje van het VSV Vreeswijk Ries 

van Dijk toernooi. 

Ook dit jaar zijn wij er weer in geslaagd om het toernooi te voorzien van mooie 

tegenstanders. Tegenstanders van dichtbij, maar ook van wat verder weg. Dat is het 

leuke van een toernooi, het spelen van meerdere wedstrijden tegen verschillende 

tegenstanders. Het toernooi bestaat dit seizoen uit 2 delen, nl. de zaterdag voor onze 

JO14-2 en zondag voor onze JO17 t/m JO14-1. 

Wij verwachten dat de poules zeer competitief zullen zijn en hopen mooie wedstrijden te 

zullen zien. 

Er zullen vandaag 16 jeugdteams op ons sportpark komen voetballen. Dit zijn een hoop 

jongeren met wellicht wat aanhang. Houd rekening met elkaar, ook als je soms iets 

langer moet wachten. Tussen elke wedstrijd hebben de teams een half uur pauze 

Wij rekenen er op dat alle betrokkenen hun best zullen doen om het elkaar naar de zin te 

maken, dus speel sportief en ga vriendschappelijk met elkaar om. 

Lever niet te snel kritiek op elkaar en zeker niet op de scheidsrechter. 

Geef elkaar gerust complimenten over en weer, want het is zoals Leo Beenhakker het 

ooit eens zo treffend uitdrukte: “Van een schouderklopje is nog nooit iemand geblesseerd 

geraakt!” 

Uit onderzoek is vastgesteld dat sporten bij de jeugd op de eerste plaats om het plezier 

gaat. Tijdens ons jaarlijkse toernooi staat plezier daarom ook heel hoog in het vaandel! 

Maar ook de sportieve prestaties tellen natuurlijk mee 

Het moge duidelijk zijn: Wij wensen alle spelers, leiders en scheidsrechters veel plezier 

toe op het Ries van Dijk toernooi 2018! 

 

De Toernooicommissie van VSV Vreeswijk 
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Sponsoren 
 

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: 
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Wedstrijdprogramma 
 

De JO14, JO15 en JO17 spelen in poules van 4. De wedstrijden vinden plaats in de 

ochtend. Aanvang 1e wedstrijden 9:45 uur en om circa 13:15 uur is de laatste wedstrijd 

afgelopen. 

 

De prijsuitreiking vindt plaats aansluitend aan de laatste poulewedstrijden. Voor het 

ochtendprogramma op zaterdag zal dit zijn om ca. 12:30 uur en voor het 

ochtendprogramma op zondag om ca. 13:30 uur. 

 

Het exacte wedstrijdprogramma zal op zaterdag digitaal worden uitgereikt bij aanmelding 

teams op het Wedstrijdsecretariaat 

 

Deelnemende verenigingen 
 

JSV Nieuwegein VRC 

Forza Almere Vianen 

UVV Brederodes 

FC de Bilt AFC 

SC Woerden  
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Kleedkamerindeling  
 

De kleedkamers staan ter beschikking voor al onze gasten. Helaas hebben wij niet voldoende 

kleedkamers tot onze beschikking, daardoor zijn wij genoodzaakt diverse teams (soms van 

verschillende verenigingen) in 1 kleedkamer onder te brengen. Vooral het grote aantal teams in het 

ochtend programma vraagt om geduld, en begrip. Spullen dienen uit de kleedkamers meegenomen 

te worden, aangezien deze niet op slot worden gedaan; 

 

Houd de kleedkamer netjes en schoon en laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 

 

Kleedkamerindeling zal op de wedstrijddag uitgereikt worden.  

Kleedkamer 1 De Bilt JO14-1 Brederodes JO15-1 

Kleedkamer 2 AFC JO14-1   

Kleedkamer 3 Woerden JO14-1   

Kleedkamer 4 Vianen JO17-1 Vianen JO15-1 

Kleedkamer 5 JSV JO17-4 JSV JO17-2 

Kleedkamer 6 UVV JO17-5 UVV JO15-4 

Kleedkamer 7 VRC JO17-1   

Kleedkamer 8 Forza Almere JO17-2   

Kleedkamer 9 Vreeswijk JO17-2 Vreeswijk JO17-1 

Kleedkamer 10 Vreeswijk JO14-1 Vreeswijk JO15-1 
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Plattegrond Helmkruid 
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Routebeschrijving 
 

A2 

 

Utrecht 

- 

Den Bosch 

 

Afrit 

 

Nieuwegein ZUID 

 

Hieronder vindt u diverse routebeschrijvingen welke leiden tot ons sportpark. 

Ook verwijzen wij u graag door naar www.anwb.nl of naar www.routenet.nl om zelf uw 

route te bepalen of naar de laatste verkeersinformatie te informeren. 

 

Vanuit A'dam (A2) en Rotterdam/Den Haag (A-12) 

Bij het verkeersplein Oudenrijn (Utrecht) volgt u de A-2 richting  

's Hertogenbosch; na ca. 4 km neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid, ruim voor de Lekbrug 

bij Vianen. Aan het einde van de afrit gaat u linksaf en na ca. 1 km, bij het 4e stoplicht, 

slaat u linksaf, na plusminus 150 meter gaat u met de 

bocht mee. Direct na deze bocht de 1e weg rechts in. Als u deze weg uitrijdt komt u 

vanzelf op de parkeerplaats welke voor de ingang ligt van VSV Vreeswijk. 
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Vanuit Hilversum/Amersfoort 

De bewegwijzering Utrecht/ Den Haag volgen tot afslag Nieuwegein. Daarna de 

eerstvolgende afslag Nieuwegein (Industrieterrein) nemen en deze weg volgen tot u 

Nieuwegein-Zuid aangegeven ziet staan. De weg vervolgen tot afslag zandveld. U gaat 

dan rechtsaf, na plusminus 150 meter gaat u met de bocht mee. Direct na deze bocht de 

1e weg rechts in. Als u deze weg uitrijdt komt u vanzelf op de parkeerplaats welke voor 

de ingang ligt van VSV Vreeswijk. 

 

Vanuit Arnhem (A12) 

Voor Utrecht de afslag Utrecht/ Nieuwegein nemen, daarna de eerstvolgende afslag 

Nieuwegein (Industrieterrein) nemen en deze weg volgen tot u Nieuwegein-Zuid 

aangegeven ziet staan. U gaat dan rechtsaf, na plusminus 150 meter gaat u met de 

bocht mee. De weg vervolgen tot afslag zandveld. Direct na deze bocht de 1e weg rechts 

in. Als u deze weg uitrijdt komt u vanzelf op de parkeerplaats welke voor de ingang ligt 

van VSV Vreeswijk. 

 

Vanuit 's Hertogenbosch (A2) en Breda 

Richting Amsterdam /Utrecht-West aanhouden (A-2) en direct over de Lekbrug bij Vianen 

neemt u de afrit Nieuwegein-Zuid. Bij de stoplichten aan het einde van de afrit slaat u 

linksaf en na ca. 

1000 meter, bij het 3e stoplicht, slaat u linksaf vervolgens na plusminus 150 meter gaat 

u met de bocht mee. Direct na deze bocht de 1e weg rechts in. Als u deze weg uitrijdt 

komt u vanzelf op de parkeerplaats welke voor de ingang ligt van VSV Vreeswijk. 

 


