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12 - 15 Januari 2018
Voetbal toernooi

International Winter Cup Nederland
Tel: 0031-653-333083
Fax : 0049-2874-9017765
Website: www.international-winter-footballcup.com
Facebook: facebook.com/winterworldcup
E-mail: info@international-winter-footballcup.com
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Dinxperlo, Nederland, 2017

Beste voetballiefhebbers,
Langs deze weg nodigen we jullie vereniging/ team uit om deel te nemen aan de 1ste editie van de
International Winter Cup.

Wanneer is het: Vrijdag 12 januari t/m maandag 15 januari 2018.
Op maandag 15 januari geen programma meer.

Waar is het: Marveld bungalowresort in Groenlo Nederland.
Wat is het en waarom dit toernooi in de winter?

Voor veel clubs/ teams is het te duur geworden om tijdens de winterstop naar het buitenland af te reizen en
daar een trainingskamp te beleggen. Daarom dit alternatief in Nederland. De Winter Cup staat voor
Teambuilding, en (Top)voetbal en dus de ideale voorbereiding op de 2e seizoenshelft. Mede door de
verschillende korte wedstrijden perfect voor elke trainer om verschillende spelers en/of verschillende
spelvormen uit te proberen.

Maar ook

Dit evenement wordt mede georganiseerd met de achterliggende gedachte om de recreatieve en lagere
elftallen een fantastische team weekend te bezorgen dat in het teken staat van teambuilding, voetbal en
feesten.

Geen zin om te voetballen?

Willen jullie een leuk lang weekend weg met je team zonder voetbal, en alleen feesten, dan ben je van harte
welkom, Je verblijft in één van de vele mooie bungalows van het bungalowpark en je betaald geen inschrijfgeld
voor het toernooi.
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Toernooi
De voetbalteams uit binnen- en buitenland zullen strijden om de kampioenschapsbeker in drie
verschillende categorieën. De teams spelen 11 tegen 11 in de categorieën:

•
•

Herentoernooi (17+)
Damestoernooi (17+)
Herentoernooi veteranen (35+).

Het Herentoernooi (17+) wordt verdeeld in 2 klassen:
•

1ste elftallen/selectieteams (topvoetbal)
lagere klasse (recreatief / lagere elftallen).

Er wordt gespeelt op kunstgras.
Tijdens het toernooi gelden de regelementen van de KNVB en zullen de wedstrijden gefloten
worden door KNVB scheidsrechters. Het toernooi wordt gespeeld over een periode van drie dagen.
Je team speelt de groepsfase op vrijdag en/of zaterdag. Op zondag zijn de knock-outronden en de
finales.
Er wordt rekening gehouden met de wens van zaterdagclubs om niet op de zondag te hoeven
spelen.
Het toernooi zal gespeeld worden op de velden van verschillende voetbalverenigingen in de nabije
omgeving van Groenlo. (Max. 10 km vanaf Marveld Bungalow Resort).
In dit toernooi zal het streven zijn je team het te laten opnemen tegen tegenstanders van gelijk
niveau.
Inschrijfgeld toernooi € 185 per team.
Wie kunnen deelnemen:
Amateurteams, vriendenteams, bedrijfsvoetbalteams, etc.
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Kies jouw accommodatie binnen het Marveld bungalow resort
Marveld Bungalow Resort
Marveld Recreatie is een vijfsterrenbungalow- en hotelpark in de Nederlandse provincie Gelderland en dicht
bij de Nederlands-Duitse grens. Het park heeft verschillende bars, restaurants, afhaalrestaurants, een
speelhal, discotheken en een supermarkt. Gasten kunnen genieten van zowel binnen- als
buitentennisbanen, squash, golf (9 & 18 holes) een subtropisch zwembad met waterglijbanen, een
wedstrijdzwembad, de Crazy Cone-glijbaan, bowling, minigolf, sauna, paardrijden en fietsverhuur.

Kies je accommodatie:
1. Marveld eenvoudige Alu-chalets, type 27
De deelnemers kunnen kiezen uit 3- of 4 persoonschalets. De chalets hebben een woonkamer, douche,
toilet, een volledig ingerichte keuken en 2 slaapkamers. De keuken is uitgerust met een koelkast,
gasfornuis, magnetron en koffiezetapparaat. Alle chalets hebben een flatscreen-tv met internationale
zenders en filmkanalen, evenals een dvd- en cd-speler. Wifi is beschikbaar.
Kosten PP voor de periode 12-15 januari 2018 € 85

2. Marveld **** Bungalows
De deelnemers kunnen kiezen uit luxe viersterrenbungalows voor 4, 5, 6, 8 of 9 personen. De bungalows
hebben een comfortabele woonkamer, 1 of 2 badkamers met toilet, een volledig ingerichte keuken en 2, 3 of 4
tweepersoonskamers. De keuken is uitgerust met 1 of 2 koelkasten, vaatwasser, gasfornuis, magnetron en een
koffiezetapparaat. Alle bungalows hebben een flat screen-tv met internationale zenders en filmkanalen, evenals
een dvd- en cd-speler. Wifi is beschikbaar
Kosten PP voor de periode 12-15 januari 2018 € 110
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3. Marveld Luxe ***** Bungalows
Naast deze 4-sterrenbungalows, zijn er ook vijfsterren bungalows voor 7 personen die niet alleen over de
hierboven genoemde voorzieningen beschikken, maar ook over een sauna en een privéwhirlpool voor 7
personen. Sommige vijfsterrenbungalows hebben ook nog als extra een zonnedouche.
Kosten PP voor de periode 12-15 januari 2018 € 130

Alle prijzen zijn inclusief het onderstaande:
Accommodatie in de chalets of bungalows
3 dagen een ontbijtbuffet
3 dagen een dinerbuffet
Incl. lakenpakket (de bungalows & chalets hebben geen handdoeken)
Onbeperkte toegang tot het tropisch zwemparadijs en andere zwembaden
Gratis toegang tot de feesten
Een trofee voor elk team
Toeristenbelasting
Het is ook mogelijk om extra dagen te boeken voor en na het toernooi tegen de volgende prijzen:
1. € 28.00 per persoon per nacht voor de alu chalets.
2. € 32.00 per persoon per nacht voor de viersterrenbungalows.
3. € 37.00 per persoon per nacht voor de vijfsterrenbungalows
In de prijzen voor de extra dagen is geen enkele maaltijd inbegrepen.

Betalingswijze voor de accommodatie en inschrijfgeld
Na het insturen van het inschrijfformulier ontvang je een factuur van onze organisatie. Het totaal
bedrag dient overgemaakt te worden op onze rekening binnen de gestelde termijn welke vermeld
staat op de factuur.
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Airport transfers
Teams die aankomen op de luchthavens van Amsterdam, Rotterdam,
Eindhoven, Keulen-Bonn, Weeze of Düsseldorf kunnen gebruik maken van ons
comfortabele luchthavenvervoer. Transfers van en naar de luchthaven van
aankomst/vertrek kosten €49.50 per persoon V.V. Dit bedrag van €49.50 is
inclusief dagelijkse transfer van het Marveld bungalow resort naar de diverse
velden. Je dient deze transportkosten rechtstreeks te betalen aan de
busmaatschappij. Je ontvangt hiervoor een separate factuur.
Indien nodig, of indien gewenst, kan er een begeleider toegewezen worden
aan onze buitenlandse gasten om ze te begeleiden tijdens het toernooi. Indien
je speciale wensen hebt tijdens je bezoek aan Nederland, neem dan contact op
met onze organisatie.

Deelname en inschrijving

Als je team deel wenst te nemen aan de International Winter Cup, dienen we je inschrijfformulier uiterlijk op
1 december 2017 ontvangen te hebben.
Het exacte aantal personen van je groep/team moet uiterlijk op 1 december 2017 bij ons bekend zijn. De
teams die zich als eerste inschrijven, hebben voorrang bij de verdeling van de gereserveerde accommodatie.
Je kunt je inschrijving e-mailen of faxen.

Visa
Als je een visum nodig hebt voor Nederland, zorg er dan voor dat de organisatie een Excel sheet ontvangt
met alle leden van je delegatie vóór 1 november 2017.
Vermeld in deze Excel sheet voor elk delegatielid de achternamen, voornamen, geboortedatum,
paspoortnummer, datum van afgifte en vervaldatum van het paspoort.
De visaprocedures bij de Nederlandse ambassades zijn heel streng en we kunnen niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk het is om op tijd te zijn met je visumaanvraag.
Voor meer informatie over de visumprocedure kun je inloggen op onze website
www.international-winter-footballcup.com

Deelnemen / Informatie:
Nieuwsgierig geworden of met een team deelnemen. Ga dan snel naar:
www.international-winter-footballcup.com
Met vriendelijke groet
De organisatie

Harry Engels
INTERNATIONAL-WINTER-FOOTBALLCUP.com

