
Programma KiKa Kerstzaaltoernooi 2014     Vianen 

 

          
“Niet alles is vanzelfsprekend”! 

 

Alvast hele fijne feestdagen voor jou en degene die naast je staan.   

Geniet van deze mooie voetbaldag! 

 

Namens de organisatie, 

David, André en Dennis 
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Beste sportvriend(-in), 

 

Fantastisch dat je een onderdeel bent van ons evenement! 

 

Na het succes van de vorige 3 seizoenen (met een opbrengst van € 4.303,- in 2014), hebben we 

wederom met verschillende verenigingen in deze regio gedurende de winterstop een geweldig 

zaalvoetbaltoernooi ‘voor jong en oud’ georganiseerd. Daarbij willen we met zijn allen een mooie 

opbrengst voor KiKa genereren & natuurlijk ook gewoon heerlijk voetballen! Dit jaar starten we met 

de allerkleinsten om 12.15 uur en eindigen we rond 22.20 uur onze finale voor de 1
e
 elftallen. 

 

                                   
 

 

Doel KiKa   (Kinderen Kankervrij) 

Het is goed om te weten waar we voor voetballen en wat de doelstelling is van KiKa.  

KiKa heeft als doel, het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op 

het gebied van kinderkanker. Deze zijn gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere 

kwaliteit van leven op latere leeftijd.  

 

Toernooi verschillende leeftijden 

Onze thuishaven ‘Sportcentrum Helsdingen’ is compleet vernieuwd (met 2 zalen).  

Dit jaar zullen er weer verschillende leeftijden aantreden, waarbij we starten met de Mini Pupillen. 

Daarna gaan we door met de F-pupillen, de E-pupillen, de Old Stars en uiteraard in de avond mogen 

de grote jongens eindigen met een spannend toernooi voor alle 1
e
 elftallen. 

 

 

           
 

 



  Wat kan je verder nog verwachten tijdens deze dag?  
  

• Opblaasbaar voetbalveld 

De mini en F1 pupillen zullen hun wedstrijdjes weer spelen op een veldje, waarbij er een 

opblaasbare boarding is. Dit maakt het voor deze mini talenten & ook de ouders een 

geweldige happening!  

 

 
 

• Springkussen    

Wanneer de mini Pupillen niet hoeven te spelen, kan er gebruikt worden gemaakt van het 

springkussen. Deze zal gedurende de middag gebruikt kunnen worden & is voor alle 

aanwezige kinderen ‘gratis’ beschikbaar. Wel even je schoenen uit. 

 

• Ontspanningsmasseur   

Tijd om wat te relaxen en te ontspannen tijdens deze dagen? Dat kan!  

Voor € 5,- per 10 minuten (dus dat kan ook € 15,- voor 30 minuten) kan deze gediplomeerde 

masseur u onder handen nemen gedurende het toernooi. U dient zich wel even netjes van te 

voren aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat, zodat u ingepland kan worden. De 

opbrengst gaat hierin ook weer naar KiKa. 

 

  (gediplomeerd masseur; Ziechfried Wouters)  

  

• Prijzen  

Na elk toernooi van elke leeftijdscategorie, hebben we uiteraard een prijsuitreiking voor:  

- Kampioen KiKa Cup 2014 

- Beste speler KiKa Cup 2014 

- Beste keeper KiKa Cup 2014 (alleen voor 1
e
 elftallen) 

 

• Rad van Avontuur   

Vele verschillende sponsoren uit de regio hebben geweldige prijzen beschikbaar gesteld om 

KiKa te ondersteunen. Bij elke prijsuitreiking per leeftijdscategorie zal er een Rad van 

Avontuur zijn, waarbij dus mooie prijzen te winnen zijn! 

 

• Grote KiKa Eindloterij 

Na de prijsuitreiking van de 1
e
 elftallen, zullen we ook nog de trekking doen van de Grote 

Eindloterij (€ 5,- per stuk). Deze loten zijn voor en tijdens het toernooi te kopen. 

Grote hoofdprijzen ter waarde van meer dan € 150,- zijn te winnen tijdens deze ronde! 



Programma Mini Pupillen (4 a 5 jarigen)                        
 

 

• Brederodes  mini’s     
 

• Vv Vianen  mini’s             
 

• Geinoord  mini’s     
 

• VVIJ  mini’s      
 

• Condor  mini’s        
 

 

Wedstrijdsecretariaat 
De coach meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat met de donatie namens het team!  

 

Donatie / inschrijfgeld per team : € 75,- 

Aanwezig    : 11.45 uur    wedstrijdsecretariaat 

Prijsuitreiking    : 14.15 uur   kantine 

 

Wedstrijden 

De wedstrijden duren 9 minuten. 

Elk team speelt dus 4 wedstrijdjes in totaal. 

Sta klaar 2 minuten voor de start van de wedstrijd met je team. We starten op tijd! 

 

Regels 

Er wordt altijd lekker doorgespeeld. Als de bal over de boarding heen gaat, dan zal de scheidsrechter 

hem aan de partij geven die hem uit mag nemen. Veel plezier is het belangrijkst! 

 

Tijd     Uitslag 

12.15 uur Brederodes - Vv Vianen  - 

12.25 uur Geinoord - VVIJ  - 

12.35 uur Condor - Brederodes  - 

12.45 uur Vv Vianen - Geinoord  - 

12.55 uur VVIJ - Condor  - 

13.05 uur Brederodes - Geinoord  - 

13.15 uur Vv Vianen - VVIJ  - 

13.25 uur Geinoord - Condor  - 

13.35 uur VVIJ - Brederodes  - 

13.45 uur Condor - Vv Vianen  - 

 

 

 

 



Programma F1 Pupillen                           
 

 

• Brederodes  F1       
 

• Vv Vianen  F1             
 

• Valleivogels  F1     
 

• VVIJ  F1      
 

• Delta Sports  F1        
 

 

Wedstrijdsecretariaat 
De coach meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat met de donatie namens het team!  

 

Donatie / inschrijfgeld per team : € 75,- 

Aanwezig    : 13.30 uur    wedstrijdsecretariaat 

Prijsuitreiking    : 16.45 uur   kantine 

 

Wedstrijden 
De wedstrijden duren 13 minuten. 

Elk team speelt dus 4 wedstrijdjes in totaal. 

Sta klaar 2 minuten voor de start van de wedstrijd met je team. We starten op tijd! 

 

Regels 
De scheidsrechter bepaald de regels. Bij een bal over de boarding de bal geven aan de keeper van de 

partij die hem uit mag nemen of inschieten aan de zijkant. Veel plezier is het belangrijkst! 

 

Tijd     Uitslag 

14.00 uur Brederodes - Vv Vianen  - 

14.12 uur Valleivogels - VVIJ  - 

14.24 uur Delta Sports - Brederodes  - 

14.36 uur Vv Vianen - Valleivogels  - 

14.48 uur VVIJ - Delta Sports  - 

15.00 uur Brederodes - Valleivogels  - 

15.12 uur Vv Vianen - VVIJ  - 

15.24 uur Valleivogels - Delta Sports  - 

15.36 uur VVIJ - Brederodes  - 

15.48 uur Delta Sports - Vv Vianen  - 

 
** Na de laatste wedstrijd moeten we redelijk snel het opblaasbare veld weer opruimen.  

Dit om ook weer op tijd te starten met de volgende teams. Hou hier dus rekening mee. 

 

 



Programma E1 Pupillen                           
 

 

• Brederodes  E1        
 

• Vv Vianen  E1             
 

• De Meern  E1     
 

• Geinoord  E1     
 

• Delta Sports  E1        
 

 

Wedstrijdsecretariaat 

De coach meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat met de donatie namens het team!  

 

Donatie / inschrijfgeld per team : € 75,- 

Aanwezig    : 15.30 uur    wedstrijdsecretariaat 

Prijsuitreiking    : 18.45 uur   kantine 

 

Wedstrijden 
De wedstrijden duren 13 minuten. 

Elk team speelt dus 4 wedstrijdjes in totaal. 

Sta klaar 2 minuten voor de start van de wedstrijd met je team. We starten op tijd! 

 

Regels 
De scheidsrechter bepaald de regels.  

Veel plezier is het belangrijkst! 

 

Tijd     Uitslag 

16.00 uur Brederodes - Vv Vianen  - 

16.15 uur De Meern - Geinoord  - 

16.30 uur Delta Sports - Brederodes  - 

16.45 uur Vv Vianen - De Meern  - 

17.00 uur Geinoord - Delta Sports  - 

17.15 uur Brederodes - De Meern  - 

17.30 uur Vv Vianen - Geinoord  - 

17.45 uur De Meern - Delta Sports  - 

18.00 uur Geinoord - Brederodes  - 

18.15 uur Delta Sports - Vv Vianen  - 
 

 

 

 

 



Programma Old Stars                            
 

 

• Brederodes         
 

• Vv Vianen             
 

• UVV     
 

• Breukelen    
    

 

 

Wedstrijdsecretariaat 
De coach meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat met de (minimale) donatie namens het team!  

 

Donatie / inschrijfgeld per team : € 100,- 

Aanwezig    : 16.00 uur    wedstrijdsecretariaat 

Prijsuitreiking    : 18.45 uur   kantine 

 

Wedstrijden 

De wedstrijden duren 17 minuten. 

Elk team speelt dus 3 wedstrijdjes in totaal. 

Sta klaar 2 minuten voor de start van de wedstrijd met je team. We starten op tijd! 

 

Regels 

De scheidsrechter bepaald de regels vanuit het zaalvoetbal.  

Veel plezier is het belangrijkst! 

 

Tijd     Uitslag 

16.30 uur Brederodes - Vv Vianen  - 

16.50 uur UVV - Breukelen  - 

17.10 uur UVV - Brederodes  - 

17.30 uur Breukelen - Vv Vianen  - 

17.50 uur Vv Vianen - UVV  - 

18.10 uur Brederodes - Breukelen  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 1
e
 Elftallen  Poule A zaal Noord           

 

 

• Brederodes  Za.  1       
 

• Vv Vianen  1            
 

• SVL  1      
 

• Geinoord  1      
 

• Everstein  1         
 

Wedstrijdsecretariaat 

De coach meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat met de donatie namens het team!  

 

Donatie / inschrijfgeld per team : € 100,- 

Aanwezig    : 18.30 uur    wedstrijdsecretariaat 

Prijsuitreiking    : 22.45 uur   kantine 

 

Wedstrijden 
De wedstrijden duren 13 minuten. 

Elk team speelt dus 4 wedstrijdjes in totaal in de poule. Daarna zijn er 2 halve finales + 1 finale! 

Sta klaar 2 minuten voor de start van de wedstrijd met je team. We starten op tijd! 

 

Regels 
De scheidsrechter bepaald de regels volgens de zaalvoetbal regelementen. Plezier is het belangrijkst! 

 

Tijd     Uitslag 

19.00 uur Brederodes za - Vv Vianen  - 

19.15 uur SVL - Geinoord  - 

19.30 uur Everstein - Brederodes za  - 

19.45 uur Vv Vianen - SVL  - 

20.00 uur Geinoord - Everstein  - 

20.15 uur Brederodes za - SVL  - 

20.30 uur Vv Vianen - Geinoord  - 

20.45 uur SVL - Everstein  - 

21.00 uur Geinoord - Brederodes za  - 

21.15 uur Everstein - Vv Vianen  - 

      

Halve finale      

21.45 uur Nummer 1A - Nummer 2B  - 

Finale      

22.05 uur Winnaar N - Winnaar Z  - 
 

 



Programma 1
e
 Elftallen  Poule B zaal Zuid           

 

 

• Brederodes  Zo.  1       
 

• UVV  1            
 

• Woerden  1     
 

• Aurora  1     
 

• Valleivogels  1         
 

Wedstrijdsecretariaat 
De coach meldt zich bij het wedstrijdsecretariaat met de donatie namens het team!  

 

Donatie / inschrijfgeld per team : € 100,- 

Aanwezig    : 18.30 uur    wedstrijdsecretariaat 

Prijsuitreiking    : 22.45 uur   kantine 

 

Wedstrijden 
De wedstrijden duren 13 minuten. 

Elk team speelt dus 4 wedstrijdjes in totaal in de poule. Daarna zijn er 2 halve finales + 1 finale! 

Sta klaar 2 minuten voor de start van de wedstrijd met je team. We starten op tijd! 

 

Regels 
De scheidsrechter bepaald de regels volgens de zaalvoetbal regelementen. Plezier is het belangrijkst! 

 

Tijd     Uitslag 

19.00 uur Brederodes zo - UVV  - 

19.15 uur Woerden - Aurora  - 

19.30 uur Valleivogels - Brederodes zo  - 

19.45 uur UVV - Woerden  - 

20.00 uur Aurora - Valleivogels  - 

20.15 uur Brederodes zo - Woerden  - 

20.30 uur UVV - Aurora  - 

20.45 uur Woerden - Valleivogels  - 

21.00 uur Aurora - Brederodes zo  - 

21.15 uur Valleivogels - UVV  - 

      

Halve finale      

21.45 uur Nummer 1B - Nummer 2A  - 
 

Bij gelijke stand: 

A) Doelsaldo 

B) Doelsaldo gelijk  : 3 strafschoppen per team! 


