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Beste leider, 
 
Wij zijn trots om met u dit exemplaar te mogen delen. Dit houdt namelijk in dat 
u met uw team deelneemt en uw club vertegenwoordigt op ons Grevelingen- 
toernooi. 
 
Het toernooi wordt, zoals op het voorblad, gehouden op zaterdag 20 augustus 
2022 op sportpark Volharding. (Nijverheidsweg 25, Bruinisse) 
 
In het informatieboekje kunt u algemene informatie vinden en het programma 
wat voor die dag is georganiseerd. 
 
Op de toernooidag zelf ligt er ook een papieren versie van het informatieboekje 
voor u klaar. 
 
Wij willen u hartelijk danken voor deelname, want zonder u en uw team is deze 
dag niet mogelijk! 
 
Wij, als toernooicommissie Bruse Boys, hebben er het volste vertrouwen in, dat 
we er met elkaar een gezellig, maar vooral ook sportief toernooi van gaan 
maken. 
 
Met vriendelijke en paars-witte, sportieve groet, 
Toernooicommissie V.V. Bruse Boys; 
Bram de Leeuw 
Jeroen Klink 
Marco Ketting 
Wilmar Klop 
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Contactpersoon voorafgaand het toernooi: 
Wilmar Klop 
Tel: 57 27 46 88+31 6  
E-mail: wilmarklop@zeelandnet.nl 
Hier kunt u voorafgaand het toernooi aankloppen voor verdere informatie of 
vragen over de toernooien. 
 
Aanvang toernooi: 
Het Grevelingentoernooi zal gespeeld worden in de middag van zaterdag 20 
augustus. 
Gelieve de aanvoerder of trainer/leider zich uiterlijk een half uur voor de eerste 
wedstrijd aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat. 
De wedstrijden zullen om 13:00 van start gaan. 
Het einde van het toernooi zal rond de klok van 16:30 zijn. 
 
Mosselmaaltijd: 
Na afloop van het toernooi zal door Bruse Boys een mosselmaaltijd geregeld 
worden voor alle deelnemende teams. De mossels worden verzorgd door firma 
Padmos (Bru 8, 36 en 40) en firma Bout. Op de dag van het toernooi zelf zal 
hier meer informatie over worden gegeven. 
 
Wedstrijdduur: 
Er worden wedstrijden gespeeld van 30 minuten. Er wordt niet van                                                                  
speelhelft gewisseld. 
Tussen de wedstrijden door zal er 5 minuten de tijd zijn voordat de volgende 
wedstrijd begint. 
Wij verzoeken u met het team op tijd klaar te staan bij het betreffende 
speelveld! 
Het in het programma als eerste genoemde team heeft doelkeuze en                                                      
het als tweede genoemde team neemt de aftrap. 
 
Spelregels:  
Er wordt gespeeld volgens de geldende regels van de KNVB. 

 
Prijsuitreiking: 
De prijsuitreiking vindt plaats direct na de laatste wedstrijd op het terras bij de 
kantine. 
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Informatie over wedstrijden, poulestanden en uitslagen: 
Mocht u toch al nieuwsgierig zijn? 
Voor informatie over de wedstrijden, op welk veld er gespeeld wordt en op 
welke tijd: zie de schermen in het gebouw. 
Voorafgaand aan de toernooien is informatie te vinden op: 
www.tournify.nl/live/grevelingentoernooi of via de Tournify app onder de 
naam: Grevelingentoernooi 
Tijdens het toernooi kan deze link of app ook gebruik worden op de mobiele 
telefoons of voor het publiek. Zo kunnen u en meegereisde supporters ten alle 
tijden op de hoogte blijven van de poulestanden, uitslagen en de aankomende 
wedstrijden. 
 
Poule-indeling: 
Met blijdschap mogen we vermelden dat elke poule volledig gevuld is met veel 
voetballende kwaliteiten. Hier volgt een overzicht van de heren en dames 
poule. Op de volgende pagina is de wedstrijdindeling te vinden voor het 
toernooi. 
 
Poule heren Poule dames 
Bruse Boys Bruse Boys 
Kloetinge 2 Brouw/ZSC/Westhoek 
De Jonge Spartaan DVV’09 
Duiveland MZC’11 
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Wedstrijdprogramma: 
 

Poule heren 
Begintijd: Team 1: Team 2: Veld: 
13:00 Bruse Boys Kloetinge 2 2 (natuurgras) 
13:35 Duiveland De Jonge Spartaan 2 (natuurgras) 
14:10 Kloetinge 2 Duiveland 2 (natuurgras) 
14:45 Bruse Boys De Jonge Spartaan 2 (natuurgras) 
15:20 De Jonge Spartaan Kloetinge 2 2 (natuurgras) 
15:55 Duiveland Bruse Boys 2 (natuurgras) 

 
Poule dames 

Begintijd: Team 1: Team 2: Veld: 
13:00 Bruse Boys  DVV’09 3 (kunstgras) 
13:35 Brouw/ZSC/Westhoek MZC’11 3 (kunstgras) 
14:10 DVV’09 Brouw/ZSC/Westhoek 3 (kunstgras) 
14:45 Bruse Boys MZC’11 3 (kunstgras) 
15:20 MZC’11 DVV’09 3 (kunstgras) 
15:55 Brouw/ZSC/Westhoek Bruse Boys 3 (kunstgras) 

 


