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1. Inleiding

WSV is een grote vereniging: meer dan 55 jeugd- en pupillenteams. Het eerste team
van WSV speelt op hoog amateurniveau, en WSV streeft naar doorstroming van de
eigen talenten naar het eerste team. Daarom krijgt de begeleiding en opleiding van
de spelers extra aandacht. Voor de jongste leeftijdscategorie – de F-pupillen – is
daarom een interne competitie opgezet. Beginnende voetballers krijgen op die
manier de kans zich beter te ontwikkelen:
Onder het motto: 'voetballen leer je vooral door (veel) te voetballen' is een
concept uitgewerkt wat heeft geresulteerd in de “Worldcup”. In de Worldcup draait
het er om dat de jongste spelers van de vereniging vooral met plezier en beleving het
voetbalspel leren. Op kleine veldjes met speciale doelen wordt het voor iedere speler
eenvoudiger en overzichtelijker. Door 4 tegen 4 (zonder keeper) te spelen is er meer
balcontact wat de spelvreugde en de ontwikkeling ten goede komt.
De spelers, en hun ouders, ontwikkelen een betere band met de vereniging. Dit
verlaagt de drempel voor zowel de spelers als hun ouders om een bijdrage te leveren
aan de WSV organisatie.
Ook de oefeningen tijdens de trainingen zijn op dit motto aangepast. Jonge spelers
zijn vooral gericht op de bal en het maken van doelpunten. Het liefst doen ze alles
alleen. Bij het oefenen van de basisvormen (bal schieten, bal aannemen,
verschillende dribbelvormen) houden we rekening met de leeftijdspecifieke
kenmerken. Leeftijdskenmerken voor deze groep zijn met name, ze zijn met zichzelf
en de bal bezig en hebben nog weinig oog voor hun omgeving of tactiek.
Het doel van de Worldcup is dat de kinderen plezier hebben in het voetballen, de
basisbeginselen leren van het voetbal en hun balbeheersing en balgevoel
ontwikkelen.
Wij zijn er bijzonder trots op dat wij de Worldcup, met dank aan onze sponsor Toyota
Wagenmaker in Apeldoorn, hebben kunnen aankleden met echte landentenues.
Voor ieder team beschikken we over shirts, broekjes en kousen. Alleen dit geeft de
jonge spelers al een enorm fantastisch gevoel.
In dit informatieboekje hebben wij de praktische informatie over de Worldcup op een
rijtje gezet. Mocht deze informatie niet volledig zijn, neem dan contact op met de
wedstrijdsecretaris.
Wij wensen iedereen veel plezier met het spelen in de Worldcup.

Jeugdbestuur WSV
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2. Doelstellingen

Het allerbelangrijkste is dat de spelers met plezier naar voetbal gaan en het
voetbalspel leuk vinden. Daarnaast willen wij als vereniging de spelers graag het
voetbal leren. Daarom zijn de spelers ook onderdeel van een zogenaamde
voetballeerschool.
De voetballeerschool houdt in dat we leeftijdsafhankelijke trainingen geven, in kleine
groepen, waarbij we bij de basisvormen beginnen. Basisvormen zijn schieten,
aannemen, verschillende dribbelvormen, passen en scoren. Naast deze
trainingsvormen worden ook de spelregels op een simpele manier uitgelegd.
Naarmate spelers ouder worden, worden de oefeningen steeds intensiever en
complexer. Meer informatie hierover is terug te vinden in het informatieboekje van de
Top Voetbal Commissie (TVC) en het Voetbalplan.
Spelers die net komen voetballen zijn vooral bezig met het in bezit krijgen van de bal,
scoren en pingelen. Dit uit zich op het veld in het zogenaamde “kluitjesvoetbal”. Acht
spelers die allemaal op de bal duiken, achter de bal aanrennen en géén besef
hebben van de grote ruimte op het voetbalveld. De lijnen van het voetbalveld worden
soms gezien als grens, maar vaak bestaan ze zelfs niet eens voor de spelers.
Met de opzet van de Worldcup proberen we met al deze zaken rekening te houden.
We spelen in teams van (in principe) 5 spelers (4 veldspelers waarbij doorlopend
gewisseld wordt) zonder keeper. Wedstrijden worden gespeeld op een kwart
voetbalveld (eenvoudig en overzichtelijk) met relatief grote goals (3 x 1 meter). We
spelen alle wedstrijden op ons eigen sportcomplex, reizen is dus niet nodig.

2.1 Voordelen spelers en ouders:
 doordat er 4 tegen 4 wordt gespeeld is er veel balcontact voor alle spelers en
ontstaat er een betere voetbalontwikkeling;
 er worden veel doelpunten gemaakt (kleine veldjes met relatief grote doeltjes);
 door de spelleider (scheidsrechter) wordt erop toegezien dat er respect is voor
elkaar en worden waar nodig regels uitgelegd;
 flexibele instroom en doorstroom; nieuwe spelertjes kunnen snel instromen;
 alle wedstrijden worden op het sportcomplex van WSV gespeeld (reizen is niet
nodig);
 ouders die normaliter veelal passief langs de lijn staan kunnen meer worden
betrokken door o.a. in de rol van begeleider en/of spelleider;
 alle kinderen leren elkaar kennen en met elkaar voetballen, dit bevorderd de
teamindeling bij de f- pupillen.
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2.2 Voordelen WSV:
 Scouten van talenten wordt eenvoudiger omdat de spelers altijd op één locatie
voetballen (geen uitwedstrijden)
 veel flexibiliteit doordat afmeldingen (bijv. door ziekte) eenvoudig en snel kan
worden opgevangen;
 geen KNVB competitieverplichtingen: WSV kan zelf bepalen of er wel of niet
gevoetbald kan worden;
 Teams kunnen even sterk worden gemaakt, waardoor alleen maar winnen of
verliezen van wedstrijden nagenoeg niet meer voorkomt;
 een betere doorstroom naar de F-pupillen.
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3. Teamsamenstelling

Binnen de Worldcup werken we in principe met twee leeftijdsgroepen. Deze groepen
worden op geboortejaar ingedeeld. Alleen als dit niet mogelijk is (door te weinig
instroom), kan gekozen worden voor een andere indeling.
Ieder team bestaat uit 5-6 spelers. Dit betekent dat we met een wisselspeler spelen.
De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat dit ook echt noodzakelijk is. Ieder
team wordt geleid door een coach (ouder/verzorger van een speler uit het team).
Binnen WSV noemen we deze coach de bondscoach. Deze bondscoach wordt
vanuit WSV begeleid en krijgt via informatiebijeenkomsten (ook wel bondscoachavond) allerhande praktische informatie en tips aangereikt.

3.1 Indelingswedstrijden
Omdat voetbalontwikkeling bij de spelers boven winnen staat, proberen wij teams
evenwichtig te verdelen (dit bevordert tevens het spelplezier). Dit betekent dat wij
een team zo proberen samen te stellen dat deze uit zowel sterke als minder sterke
spelers bestaat. Hierdoor wordt de kans dat een team alle wedstrijden wint (of juist
alle wedstrijden verliest) verkleind. Ieder team heeft dus gelijke kansen.
Om tot deze samenstelling te komen kijken wij naast de training in een aantal
indelingswedstrijden naar de sterkte van spelers. We organiseren een
indelingstoernooi over twee wedstrijddagen (2 zaterdagen) en proberen met het
verkregen inzicht de teams op het juiste niveau in te delen. Deze
indelingswedstrijden spelen we voorafgaand aan de “competitie”. Dit betekent dus
dat we aan het begin van het seizoen en vlak na de winterstop teams gaan indelen.

3.2 Landen
Met dank aan onze sponsor, Toyota Wagenmaker uit Apeldoorn, kunnen wij ieder
team in een landentenue steken. Ieder team beschikt over een tas met daarin 6
shirts, 6 broekjes, 6 paar sokken in de kleuren van het land (deze blijven eigendom
van WSV) en een fluit voor de spelleider.
Aan het begin van de competitie (dus twee keer per
seizoen) wordt op de bondscoachavond geloot welke
bondscoach voor welk land mag uitkomen.
De volgende landentenues zijn beschikbaar ;
Nederland, Spanje, Engeland, Schotland, Argentinië,
Brazilië, Italië en Mexico.
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Het wassen van de tenues dient binnen het team geregeld te worden. Het is van
belang dat alle tenues samen worden gewassen; zowel vanwege evt.
kleurverschillen maar vooral zodat alle tenues iedere speeldag aanwezig zijn (bv.
voor invallers). We bevelen aan bij toerbeurt 1 ouder de tenues van het hele team te
laten wassen en ze allemaal mee te nemen op de zaterdag. Iedere speler levert zijn
tenue in na iedere wedstrijd.
Schoenen, trainingspak, scheenbeschermers, etc. dient de speler zelf aan te
schaffen. Bij Sportshop Walter van den Belt (Stationsstraat 130 te Apeldoorn)
kunnen leden met korting sportartikelen kopen
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4. Wedstrijden

De wedstrijden worden altijd op zaterdag op de kunstgrasvelden van het
sportcomplex “De Voorwaarts” gespeeld. De wedstrijden beginnen om 8.30 uur en
zijn afgelopen tegen 9.30 uur.
Voordat we kunnen beginnen met de wedstrijden moet iedere speler natuurlijk zijn
voetbalkleding aanhebben. Dit betekent dat iedereen om 8.00 uur aanwezig dient te
zijn zodat iedereen zich rustig om kan kleden. De kleedkamerindeling wordt iedere
zaterdag op het informatiebord bij de kleedkamers gezet.
Terwijl de spelers zich klaar maken voor de wedstrijd, dienen ook de veldjes uit te
worden gezet. Hulp van ouders is hierbij nodig. Op twee velden, van 20 bij 40 meter
(ongeveer een kwart voetbalveld), moeten 16 doeltjes worden neergezet en per veld
dienen 6 pionnen (iedere hoek en de middellijn) ter markering van de lijnen te
worden geplaatst (zie de tekening in de bijlage).

4.1 Wedstrijd
Iedere wedstrijd duurt 2 x 10 minuten. Tussendoor wordt er gewisseld van speelhelft.
Tijdens de wedstrijd mag er door de bondscoach doorlopend gewisseld worden.
Iedere speler krijgt, ongeacht zijn sterkte, evenveel speeltijd. Plezier en beleving
staan voorop, niet het winnen.
Op wedstrijddagen worden er twee wedstrijden gespeeld. Tussen de wedstrijden
worden (individueel) 2 series penalty’s geschoten. Eerst worden er penalty’s
genomen tegen het team waar net tegen gespeeld is, daarna tegen het tam waar de
tweede wedstrijd tegen gespeeld wordt. De penalty’s worden op een afstand van 8
meter van een F-pupillen doel genomen (5 x 2 meter) en vanzelfsprekend staat
hierbij wel een keeper op het doel.
Na de wedstrijd verzamelen we in de kantine (voetbalschoenen in de hal uittrekken)
waar WSV alle spelers een bekertje limonade aanbiedt. Daarna wordt gedoucht.
Douchen meteen na de wedstrijd is niet mogelijk i.v.m. bezetting van de kleedkamers.
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4.2 Wedstrijdbriefje
Vóór iedere wedstrijd haalt de bondscoach een wedstrijdbriefje bij het
wedstrijdsecretariaat. Op dit briefje staat het speelschema en de veld-indeling (zie
ook de bijlage) van die dag. Het speelschema staat ook op de website van WSV. De
wedstrijdsecretaris kan op dit wedstrijdbriefje ook eventuele afmeldingen (door bijv.
ziekte) plaatsen. Om te voorkomen dat teams met minder dan 4 spelers het veld op
moeten, is tijdig afzeggen gewenst. Zie hiervoor hoofdstuk 6. Regels en
afgelastingen.
De bondscoach dient op het wedstrijdbriefje naast de uitslagen van de wedstrijden
en de penalty’s ook de aanwezigheid van spelers in te vullen.

4.3 Interne competitie
Alle teams spelen gedurende de competitie twee keer tegen elkaar. Op basis van de
behaalde punten wordt bepaald wie kampioen is. Aan het einde van de competitie is
natuurlijk iedere speler een kampioen en krijgt iedereen een herinnering. Voor de
teams op de eerste drie plaatsen is er nog iets extra’s.
Naast deze teamprestatie heeft ook iedere speler afzonderlijk kunnen presteren door
het benutten van de penalty’s. Voor de speler die de meeste penalty’s heeft benut is
er eveneens een prijs. Mocht het zo zijn dat, er aan het einde van de competitie, er
meerdere spelers een gelijk saldo hebben, dan wordt op de slotdag een afvalrace
gedaan met als het kan een keeper uit een hoger elftal.
Ieder voetbalseizoen worden binnen de Worldcup twee competities afgewerkt, één
voor en één na de winterstop.
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5. Trainingen
Je kan op vele manieren leren voetballen. Thuis, op school, met vriendjes, alleen,
tegen een muurtje, tijdens een voetbaltraining, het maakt niet uit waar en met wie.
Vooral door veel te voetballen word je steeds beter.
Vanzelfsprekend zijn er wel verschillen te zien in de verschillende
leeftijdscategorieën. Jongens en meisjes die een bal voor het eerst aanraken moeten
vooral wennen aan de bal. Bal aan de voet proberen te houden (dribbelen), hard
schoppen en zacht schoppen. Ervaren voetballers hebben dit al geleerd, die zijn
vooral bezig met diepte-passen, kaatsen, en technieken zonder bal. Kortom, per
leeftijdscategorie worden er andere dingen geleerd.

5.1 Voetballeerproces
Hoewel er binnen de Worldcup juist jonge spelers actief zijn is het goed leren
voetballen toch van belang. Angst voor de bal, schieten met de punt van de voet of
het verkeerd (of niet) aannemen van een bal kunnen de ontwikkeling van een speler
en/of het spelplezier belemmeren. Daarom willen we de spelers in de Worldcup een
goede basis meegeven die ze in hun hele voetbalcarrière verder kunnen ontwikkelen.
A
B

Presteren als een team in
de competitie

Spelen als een team

C Afstemmen van basistaken
binnen het team
D
E
F
TWW

Leren spelen vanuit een
basistaak

Leren samen doelgericht
te spelen

Doelgericht leren handelen
met de bal

Leren beheersen van
de bal

11 x 11

7x7
4x4

Binnen WSV is de Top Voetbal Commissie (TVC) het orgaan dat zich bezighoudt
met dit leerproces en andere voetbaltechnische zaken.

5.2 Training
Ieder woensdagmiddag wordt er van 13.30 uur tot 14.45 uur getraind. Dit is mogelijk
doordat we hulp krijgen vanuit het CIOS. De assistentie van ouders kunnen we
hierbij gebruiken. Iedere woensdag (en ook vaak op andere dagen) zijn de jongens
en meisjes van het CIOS bezig met het voorbereiden en geven van trainingen aan
diverse teams. Vanuit de TVC worden er kaders (leerlijn) en oefeningen
meegegeven op basis waarvan de CIOS-studenten vervolgens de training uitvoeren.

Informatieboekje Toyota Wagenmaker Worldcup

10 / 20

Net als bij de wedstrijden, worden ook de trainingen in kleine overzichtelijke groepjes
uitgevoerd.









We leren spelers vooral plezier te hebben in het spelen met een voetbal
We geven spelers uitleg van de dingen die ze tegenkomen op het voetbalveld,
zoals de bal, het doel, de tegenstander, de medespeler en de
spelleider/scheidsrechter;
We leren spelers wat de weerstand is van de bal, de tegenstander en
medespeler
We leren spelers wat het is om samen met de bal te spelen
We leggen de spelers uit waarom ze moeten lopen met de bal (breng ze de
allereerste beginselen van het dribbelen bij)
We proberen de spelers duidelijk te maken wat het verschil is tussen de
rechtervoet en de linkervoet (hierbij leggen we uit welke raakvlakken de voet
heeft (wreef, binnenkant en buitenkant voet en de hak))
We leren de spelers in welke richting ze moeten voetballen (hierbij leren we ze
wat het doel is waarin ze de bal moeten schieten en waarom niet in het eigen
doel)
We leren de spelers de bal naar elkaar toe te schieten met de binnenkant van
de voet en we leren ze de bal te stoppen (aannemen).

5.3 Talentontwikkeling
Om er voor te zorgen dat straks alle spelers op het juiste niveau doorstromen naar
de F-pupillen, wordt er regelmatig gescout. Soms gebeurt dit tijdens de wedstrijden
en soms via extra trainingen die worden aangeboden. Tijdens het scouten wordt
gekeken naar het niveau van de speler. Hoe is hij/zij in het veld, hoe is de
balbeheersing, heeft hij/zij inzicht. Dit scouten gebeurt door WSV scouts (onderdeel
van de Top Voetbal Commissie), trainers en bondscoaches.
De talenten in de Worldcup worden soms in de loop van het seizoen in een F-team
geplaatst. Hierdoor wordt het kwaliteitsverschil zo klein mogelijk, dit komt ten goede
aan het spelplezier.
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6. Regels en afgelastingen

Net als in andere leeftijdscategorieën gelden er ook binnen de Worldcup regels waar
iedereen zich aan moet houden.

6.1 Wedstrijdregels















Er wordt gespeeld in landentenue’s van de vereniging.
Elk team speelt twee wedstrijden van 2 x 10 minuten.
Na afloop van de eerste wedstrijd en aan het begin van de tweede wedstrijd
worden er penalty’s genomen op het grote doel (uiteraard met keeper).
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder keepers (probeer te voorkomen dat er
één of meer spelers voor het doel blijven hangen).
Wisselen is onbeperkt toegestaan (iedereen is gelijk en heeft recht op
evenveel speelminuten).
Beide bondscoaches dienen de uitslag in te vullen op het wedstrijdbriefje
(indien beide coaches iets anders opschrijven, beslist de wedstrijdsecretaris).
De wedstrijden staan onder begeleiding van een spelleider (het
eerstgenoemde team dient een spelleider te leveren)
De spelleider is een ouder/verzorger die het mogelijk maakt om te spelen.
Zonder deze hulp kan er niet gespeeld worden.
De spelleider krijgt altijd gelijk, commentaar leveren vanwege een foute
beslissing is niet toegestaan.
De spelleider past de reguliere spelregels toe en geeft de kinderen indien
nodig uitleg.
Op het speelveldveld bevinden zich alleen spelers en eventueel de spelleider.
Eén begeleider per team bevindt zich aan de zijlijn van het veld in verband
met het wisselen en coachen van spelers.
Ouders/verzorgers en belangstellenden dienen zich buiten de afrastering van
het veld te begeven.
Het speelschema voor de wedstrijden is aan het begin van de competitie
bekend en wordt via de website gepubliceerd.
Wanneer een team te weinig spelers heeft, wordt een beroep gedaan op een
ander team dat meer spelers heeft (een bondscoach is verplicht een speler te
leveren als dit wordt gevraagd).
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6.2 Spelregels









Het spel begint (door het “uitspelende” team) of wordt hervat na een doelpunt,
in het midden van het veld. De tegenpartij moet hierbij een afstand van vijf
meter in acht nemen.
Wanneer de bal over de zijlijn gaat, dient deze in het spel te worden gebracht
door middel van een inworp (bal vanuit de nek met twee handen ingooien,
proberen beide voeten aan de grond te houden).
Wanneer de bal over de achterlijn gaat, dient deze in het spel te worden
gebracht door middel van een intrap.
Corners worden in de hoek bij de achterlijn genomen.
De buitenspelregel is niet van toepassing.
In de wedstrijd wordt een penalty alleen gegeven wanneer een speler de bal
bewust uit het doel slaat (een penalty wordt genomen vanaf 8 meter zonder
keeper). In alle andere gevallen wordt een vrije schop gegeven.
Een vrije schop mag niet in één keer op het doel worden geschoten, dus altijd
indirect.
Er mag pas gescoord worden als de bal op de helft van de tegenpartij is
(ervaring heeft geleerd dat er spelers vanaf hun eigen goal de bal in de goal
van de tegenpartij schoten, dit bevorderde het spelplezier niet).

6.3 Overige regels
Hoe coachen we de Worldcup spelers:
 We gebruiken geen ingewikkelde voetbaltermen (Ga diep!; knijpen!;
wisselpass!)
 We coachen positief (goed zo!; pak de bal af!; e.d.)
 We vloeken niet, we schelden niet en we maken geen rare handgebaren
 De bondscoach is de persoon die de aanwijzingen geeft, toeschouwers
moeten aanmoedigen!
Naast de hiervoor genoemde regels zijn er binnen WSV ook algemene
gedragsregels van toepassing. Iedereen wordt geacht deze gedragsregels te kennen
en na te leven. De gedragsregels staan op de website van WSV.
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6.4 Afmelden en afgelastingen
Om er voor te zorgen dat iedere zaterdag gevoetbald kan worden is het noodzakelijk
dat kinderen worden afgemeld als ze niet kunnen voetballen (door bijvoorbeeld
ziekte). Alleen als kinderen op tijd worden afgemeld kan er voor vervanging gezorgd
worden. Naast afmelden voor wedstrijden is afmelden voor een training ook erg
gewenst. Niets is zo vervelend om tegen de CIOS studenten te moeten vertellen dat
ze voor niets naar de training zijn gekomen.
Afmelden kan door te bellen (zie website) of mailen met de wedstrijdsecretaris van
de worldcup (f-pupillen.voetbal@wsv-apeldoorn.nl)
Omdat er op kunstgras wordt gespeeld, kan er bijna altijd gespeeld worden. Het kan
echter zijn dat door extreme weersomstandigheden de toernooicoördinator besluit
dat het toch niet verantwoord is. Dit besluit proberen we zo vroeg mogelijk via de
website en via de bondscoaches te communiceren. Wij proberen te allen tijde te
voorkomen dat we op de dag van de wedstrijd zelf over gaan tot een afgelasting, dit
om teleurstellingen te voorkomen.
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7. Organisatie

Het organiseren van wedstrijden en trainingen kost erg veel tijd. Het is namelijk niet
die ene wedstrijd of die ene training, nee het is een toernooi/competitie. Dit betekent
dat er aan voorbereiding ook al veel moet gebeuren. Verschillende vrijwilligers zijn
hier mee bezig en kunnen hulp gebruiken.

7.1 Toernooicoördinator
De toernooicoördinator is het aanspreekpunt vanuit WSV en zorgt voor het goede
verloop van de interne competitie. Denk aan het indelen van de teams, het
aanstellen van bondscoaches, spelleiders, opstellen van het wedstrijdschema, etc.
De rol wordt ingevuld door de wedstrijdcoördinator van de F-pupillen.
Wanneer een speler niet kan spelen of trainen wordt dit (tijdig) doorgegeven aan de
toernooicoördinator. Het is goed gebruik ook de bondscoach te informeren.

7.2 Wedstrijdcoördinator
Draagt zorg voor het goede verloop op de zaterdag. Op tijd beginnen en stoppen,
netjes achterlaten van de velden, plaatsen van invallers wanneer dat nodig is, zorgt
ervoor dat bij iedere wedstrijd een wedstrijdleider is en verzamelt de uitslagen.
Hiervoor zoeken we 2 enthousiaste ouders.

7.3 Promotiecoördinator
Voorziet de informatiebehoefte van de betrokken partijen door het onderhouden van
de Worldcup website. Denk daarbij oa. Wedstrijdverslagen, uitslagen, teamindeling,
wedstrijdschema, nieuws en wetenswaardigheden, etc. Hiervoor zoeken we 2
enthousiaste ouders.

7.4 Bondscoach
Coacht het team, en verdeelt de taken binnen het team (oa. spelleider, regelmatig
(laten) schrijven van wedstrijdverslagen, wassen tenues, opruimen aan het einde van
wedstrijd door de kinderen, etc.), en is het aanspreekpunt naar WSV. Ieder team
kiest voor het hele seizoen een bondscoach.

Informatieboekje Toyota Wagenmaker Worldcup

15 / 20

7.5 Spelleider
Bewaakt het goede verloop van de wedstrijd. Zorgt dat de wedstrijd op tijd start en
stopt, treedt op als scheidsrechter en geeft de uitslag door. Ieder team kiest een
spelleider. WSV beveelt wel aan deze rol te laten rouleren.
7.6 Ouders
De belangrijkste rol is voor de ouders. WSV rekent erop dat de ouders zoveel
mogelijk meehelpen, o.a. Bij het speelklaar maken van de velden – zowel voor als na
de wedstrijd van hun eigen team(s). Vanzelfsprekend moedigen de ouders hun team
op positieve wijze aan (probeer geen aanwijzingen te geven – dat doet de
bondscoach). Ook is het belangrijk niet teveel aandacht aan individuele kwaliteit, of
aan resultaat te geven. Beginnende voetballers moeten vooral plezier in hun sport
hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Voor verschillende rollen zijn nog vrijwilligers nodig. Het is anders niet mogelijk de
organisatie draaiend te houden.
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8. Activiteiten

Naast wedstrijden spelen en trainen, worden er binnen WSV ook tal van andere
activiteiten georganiseerd om het plezier en de betrokkenheid bij WSV te vergroten.
Deze activiteiten worden niet vanuit de Worldcup georganiseerd, maar door Club
Support.
De activiteiten zijn niet ieder jaar hetzelfde, daarom kunnen we geen volledige
opsomming geven. Echter, activiteiten die wel regelmatig terugkomen zijn, een
Sinterklaasavond, bingo-middag, voetbalkamp en het zaalvoetbaltoernooi.

8.1 Sinterklaasavond
Ieder jaar wordt voor de jongste WSV-leden een Sinterklaasavond georganiseerd.
Vol spanning wachten we op de komst van de goed heilig man. Ondertussen worden
te kinderen vermaakt met spelletjes en andere activiteiten.

8.2 Bingo-middag
Een enkele keer per jaar wordt er vóór of na een training een bingo-middag
georganiseerd. Gezellig met z’n allen in de kantine een spelletje bingo spelen met
echte prijzen.

8.3 Voetbalkamp
Een groots evenement wat ieder jaar weer een fantastische beleving is. Samen met
de E- en F-pupillen een 2-daags voetbalkamp in Heino (http://www.heino.nl). Tijdens
het voetbalkamp wordt naast voetballen vooral veel plezier gemaakt. Er wordt een
vossenjacht of stratego georganiseerd, een zeskamp is meestal een vast onderdeel.
Laat in de avond een kussengevecht is geen ondenkbaar fenomeen.

8.4 Zaalvoetbaltoernooi
WSV heeft het voordeel dat het kan beschikken over een eigen sporthal. Indien het
mogelijk is, en er geen activiteiten vanuit de Badminton, Volleybal, Bastketbal of
Dynamic Tennis is georganiseerd, kan de afdeling voetbal een toernooi organiseren.
Ideaal om tijdens de koude wintermaanden toch nog te kunnen voetballen. Naast
plezier leren de kinderen ook wat het verschil is tussen voetballen in de zaal en
voetballen op het gras.
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9. Sponsor

Wij zijn enorm trots en blij met het feit dat we een vaste sponsor hebben die het
mogelijk maakt om de Worldcup te spelen zoals we dat nu spelen. Zonder financiële
en materiële ondersteuning kunnen wij dit niet organiseren.
Daarom een speciaal woord van dank aan Toyota Wagenmaker uit Apeldoorn die dit
allemaal mogelijk maakt.
Autobedrijf Wagenmaker B.V.
Steenbokstraat 3
7324 AZ APELDOORN
Tel. 055-5396666
Fax. 055-5396667
E-mail : info@wagenmaker.nl
Manager klantenrelaties
Wim ten Teije
E-mail : w.tenteije@wagenmaker.nl
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