
 
 
 

Mini WK toernooi 
voor scholen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Woord van welkom 
 
Beste spelers, speelsters en voetbalvrienden,  
 
Namens de voetbalvereniging DETO, hoofdsponsor BEBO Parket, de Supportersvereniging DETO en 
de Toernooi Commissie van het DETO MINI WK heten wij iedereen van harte welkom op het 5e DETO 
MINI WK 2022 voor scholieren van de basisscholen van 4 tot en met 5 jaar. Dit om ook kinderen die 
nog niet, of pas, op voetbal zitten te laten mee genieten van dit mooie voetbalevenement en kennis te 
laten maken met de voetbalsport.  
 
Het DETO MINI WK is voor ons als DETO mini-afdeling de afsluiting van wederom een zeer succesvol 
seizoen. Ook dit seizoen hebben we weer vele kinderen weer spelenderwijs kennis laten maken met 
de voetbalsport waarin voor ons het plezier van de kinderen voorop stond. We hopen net als alle voor-
gaande DETO MINI WK dat de kinderen en toeschouwers ook weer aan dit DETO MINI WK veel ple-
zier beleven aan een mooi en geslaagd toernooi, waarbij plezier, sportiviteit en respect voor elkaar 
voorop staat. Het DETO MINI WK is inmiddels een traditie en een begrip in Vriezenveen. Op dit scho-
len MINI WK zullen weer 18 ploegen strijden om de hoogste eer en de DETO MINI WK bokaal. 
 
Aan het DETO MINI WK voor scholen nemen deel: de Rehoboth, Eltheto, Shalom, Trotz, de Polle en 
de Weemewereld. Een speciaal woord van welkom gaat dan ook uit naar alle deelnemende teams en 
al onze gasten aan deze 5e editie van het DETO MINI WK. Naast de deelnemers zijn ook de sponso-
ren en de vrijwilligers onmisbaar om een toernooi als dit te organiseren en de kinderen en alle aanwe-
zigen een mooie en onvergetelijke voetbaldag met veel plezier te bezorgen.  
 
Met de steun van die sponsoren en de vrijwilligers zijn we er in geslaagd een mooi opgezet DETO 
MINI WK van de grond te krijgen. Naast het voetbalgebeuren is er een mooi en uitgebreid randpro-
gramma. Op het gezellige terras kunt u, onder het genot van een kop koffie/thee, genieten van de 
wedstrijden.  
 
De deelnemende kinderen krijgen een leuk aandenken aan dit toernooi dus wacht even op de 
prijsuitreiking. 
 
Het toernooi zal ook dit jaar weer plaatsvinden in onze prachtige Leemans Mini Arena en in twee op-
blaasbare veldjes op het kunstgras veld (2). Er wordt door de 18 teams gestreden in 4 poules van vier 
of 5 ploegen. De wedstrijden voor het DETO MINI WK voor scholen hebben een tijdsduur van 10 mi-
nuten. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. En er mag tijdens de wedstrijden doorlopend gewisseld worden, 
daarom adviseren wij teams van 6 á 7 spelertjes. De prijsuitreiking zal zo snel mogelijk na het toernooi 
plaats vinden op het terras bij de geluidscabine. We wensen iedereen een mooie voetbaldag met veel 
voetbalplezier en hopen op weer een mooi, sportief en geslaagd DETO MINI WK. 
 
Tijdens het mini WK worden opnames gemaakt voor een aftermovie en promotie filmpje. Het kan dus 
zijn dat de kinderen hier op te zien zijn. Mocht dit een probleem zijn dan graag voor aanvang melden 
bij de toernooi leiding. 
 
 
 
 

 
VOLG HET TOURNOOI ONLINE  

OF VIA DE TOURNIFY APP 

 
SCAN HIERNAAST DE LINK 
 
 



Woord van de voorzitter 

 
 
 
 
Het DETO mini-WK heeft een rijke historie. Met trots kijken we terug op meer dan 10 jaar voetbalge-
schiedenis. De tussenliggende twee ‘mini-WK-loze’ jaren blijken deze mooie traditie niet te kunnen 
breken. Allemaal van harte welkom bij DETO!  
 
Een aantal jaren geleden, tijdens de 10-jarig jubileum editie, is voor het eerst gestart met het mini-WK 
voor basisscholen. Wat toen een grandioos succes is gebleken is het vandaag de dag nog steeds! In 
totaal zullen zo’n 150 kinderen van de groepen 1 en 2 van de basisscholen van Vriezenveen strijden 
om de prijzen, maar veel belangrijker nog, een hele mooie voetbalmiddag met elkaar beleven!  
Sport is gezond voor iedereen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom een dankwoord 
aan de scholen. Met elkaar maken we zoiets tot een succes. Alleen met elkaar krijgen we dit voor 
onze Vriezenveense jeugd geregeld. Dank jullie wel voor de medewerking en enthousiaste  
aanmeldingen!  
Een heleboel vrijwilligers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met de voorbereidingen en  
zijn er vanmiddag een heleboel vrijwilligers aanwezig om alles goed te laten verlopen. Hierbij wil ik alle 
vrijwilligers nogmaals van harte bedanken voor jullie inzet! Ik hoop dat jullie, samen met de deelne-
mers, een hele mooie middag zullen hebben. Geniet ervan met elkaar! 
 
We hopen dat jullie allemaal net zo enthousiast worden van het voetballen als wij bij DETO al zijn en 
dat je je hierna aanmeldt als lid bij een voetbalclub als je dat nog niet bent! Want samen voetballen is 
het leukst. Bij DETO doen onze trainers en leiders er alles aan doen om je zo goed mogelijk te leren 
voetballen en vooral ook om je heel veel plezier te laten hebben. Met je vriendjes of vriendinnetjes een 
paar keer per week naar DETO om lekker te trainen of te voetballen. In de goody-bag die jullie van 
ons krijgen zit voor iedereen leuke en lekkere dingen. Meld je aan bij DETO en kom gewoon proberen 
hoe leuk het is. Je kunt dan later beslissen of je ook echt lid wordt van DETO. Je bent in ieder geval 
van harte welkom!  
 
Maar eerst lekker voetballen met elkaar. Heel veel plezier!  
 
Derby Krommendijk 
Voorzitter DETO   

 

 

 

De Mini's 

 

De mini-afdeling is een groeiend onderdeel van de voetbalvereniging DETO. Iedere week zijn er, op 
de woensdag en zaterdag, tientallen enthousiaste jongens en meisjes die spelenderwijs kennis maken 
met de voetbalsport. De mini-afdeling kent een groot kader van ervaren trainers en trainsters die de 
toekomstige sterren begeleiden. Wilt u uw kind ook kennis laten maken met de prachtige voetbalsport, 
kom dan eens kijken of train eens vrijblijvend mee. Vanaf woensdag 7 september beginnen onze mi-
ni's weer (aanvang 18:00 uur). info over onze bloeiende mini-afdeling: www.deto.nl . Kom gerust een 
kijkje nemen. Bij vragen kunt u altijd mailen met info@deto.nl 
 

 

 

                         
  

http://www.deto.nl/


Toernooi reglement 
 

1. De begeleiding van de deelnemende teams dienen zich 30 minuten voor afvang van het toer-

nooi te melden bij de toernooi commissie bij de entree waar u opgevangen wordt. Bij binnen-

komst krijgt de begeleiding dan het programmaboekje en de consumptiebonnen. 

2. Bij ontvangst worden de teams naar de kleedkamers gebracht/verwezen. De naam staat op 

de deuren van de kleedkamers. 

3. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld, zonder keepers. 

4. Wedstrijdduur is 10 minuten. Er zit 2 minuten tussen de wedstrijden voor het wisselen van de 

teams per speelveld. 

5. Er is centrale tijdwaarneming.  

6. Er mag doorlopend gewisseld worden. 

7. De leeftijd van de spelers tijdens dit DETO MINI WK is 4 t/m 5 jaar. 

8. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van DETO Twenterand. 

9. De scheidsrechter beslist het verloop van de wedstrijd. 

10. Het spel wordt hervat met een scheidsrechterbal. 

11. Er is tijdens het toernooi EHBO aanwezig. 

12. De organisatie bepaalt het verloop van het toernooi. 

13. Er wordt gespeeld in 2 boardingvelden in de LEEMANS MINI Arena en in 2 opblaasbare vel-

den op het kunstgrasveld. 

14. DETO Twenterand, of de organisatie erkent geen enkele aansprakelijkheid van enige vorm 

van schade of diefstal op welke wijze dan ook ontstaan. 

15. Mochten er tijdens het toernooi vragen zijn, kunt u terecht bij de wedstrijdleiding in de geluids-

cabine. 

16. De poule-indeling houdt rekening met de grotere en kleine(re) mini's.  

Poule A en B is voor de “kleine” spelers en poule C en D voor de “grootste”. Het is aan te  

bevelen de grotere en betere spelers in het 'eerste' team op te nemen die spelen op 

Veld/Poule C/D 

Spelregels 
 
Eindstand in de poule wordt bepaald aan de hand van: 

1. Het aantal behaalde wedstrijd punten 
2. Het doelsaldo 
3. Het aantal doelpunten voor 
4. Het onderling resultaat 
5. Bij omstandigheden waarin spelregels niet voorzien beslist de Toernooi- commissie. 

  
Eindstanden finale wedstrijden wordt bepaald aan de hand van: 

1. Eindstand na einde wedstrijdtijd (10 min centrale tijd) 

2. Bij een gelijkspel gaan we verlengen op basis van een golden goal waarbij de  

toernooileiding eventueel een maximum tijdsduur bepaald.: 

 

Wij wensen iedereen een geweldige voetbaldag en tot ziens bij DETO 
 

 

 

 

 

 



POULE A (groep 1) 

POULE B (Groep 1) 

        De teams (kleedkamer) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Poule A (groep 1)  Poule B (groep 1) 

Rehoboth 3 (19)   Polle 2 (9) 

Eltheto 5 (17)  Trotz 2 (11) 

Shalom 3 (19)  Rehoboth 4 (19) 

Polle 1 (9)  Eltheto 4 (17) 

Weemewereld 2 (12)  VRIJ-B 

   

Poule C (groep 1/2)  Poule D (groep 1/2) 

Shalom 2 (10)  Eltheto 2 (18) 

Eltheto 3 (18)  Trotz 1 (11) 

Weemewereld 1 (12)  Shalom 1 (10) 

Rehoboth 1 (20)   Rehoboth 2 (20) 

Eltheto 1 (18)  VRIJ-D 

   

Tijd veld A (Mini Arena) Uitslag 

14:15 Rehoboth 3  Eltheto 5   -   

14:27 Shalom 3  Polle 1   -   

14:39 Weemewereld 2  Rehoboth 3   -   

14:51 Eltheto 5  Shalom 3   -   

15:03 Polle 1  Weemewereld 2   -   

15:15 Rehoboth 3  Shalom 3   -   

15:27 Weemewereld 2  Eltheto 5  -  

15:39 Polle 1  Rehoboth 3  -  

15:51 Shalom 3  Weemewereld 2  -  

16:03 Eltheto 5  Polle 1  -  

 

 

Tijd veld B (Mini Arena) Uitslag 

14:15 Polle 2  Trotz 2   -   

14:27 Rehoboth 4  Eltheto 4   -   

14:39 VRIJ-B  Polle 2   -   

14:51 Trotz 2  Rehoboth 4   -   

15:03 Eltheto 4  VRIJ-B   -   

15:15 Polle 2  Rehoboth 4   -   

15:27 VRIJ-B  Trotz 2  -  

15:39 Eltheto 4  Polle 2  -  

15:51 Rehoboth 4  VRIJ-B  -  

16:03 Trotz 2  Eltheto 4  -  

2 kinderen van de Regen-
boog zijn bij Trotz ingedeeld 

 



POULE C (Groep 1/2) 

POULE D (Groep 1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tijd veld C (Boarding) Uitslag 

14:15 Shalom 2  Eltheto 3   -   

14:27 Weemewereld 1  Rehoboth 1   -   

14:39 Eltheto 1  Shalom 2   -   

14:51 Eltheto 3  Weemewereld 1   -   

15:03 Rehoboth 1  Eltheto 1   -   

15:15 Shalom 2  Weemewereld 1   -   

15:27 Eltheto 1  Eltheto 3  -  

15:39 Rehoboth 1  Shalom 2  -  

15:51 Weemewereld 1  Eltheto 1  -  

16:03 Eltheto 3  Rehoboth 1  -  

 

 

Tijd veld D (Boarding) Uitslag 

14:15 Eltheto 2  Trotz 1   -   

14:27 Shalom 1  Rehoboth 2   -   

14:39 VRIJ-D  Eltheto 2   -   

14:51 Trotz 1  Shalom 1   -   

15:03 Rehoboth 2  VRIJ-D   -   

15:15 Eltheto 2  Shalom 1   -   

15:27 VRIJ-D  Trotz 1  -  

15:39 Rehoboth 2  Eltheto 2  -  

15:51 Shalom 1  VRIJ-D  -  

16:03 Trotz 1  Rehoboth 2  -  

 

 
 
 
 
 
 
 



Poule A (groep 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poule B (Groep 1) 
 

Poule/Veld B 1 2 3 4 5 
TOTAAL 

Polle 2  X          

Trotz 2   X         

Rehoboth 4     X       

Eltheto 4       X     

VRIJ-B         X   

 
 

Poule C (Groep 1/2)  
 

Poule/Veld C 1 2 3 4 5 
TOTAAL 

Shalom 2  X          

Eltheto 3    X        

Weemewereld 1      X      

Rehoboth 1       X     

Eltheto 1          X  

 

                                  Poule D (Groep 1/2) 

 

Poule D 1 2 3 4 5 
TOTAAL 

Eltheto 2 X           

Trotz 1   X         

Shalom 1      X      

Rehoboth 2       X     

VRIJ-D         X   

Poule/Veld A 1 2 3 4 5 
TOTAAL 

Rehoboth 3  X          

Eltheto 5    X        

Shalom 3      X      

Polle 1        X    

Weemewereld 2         X   



Teamfoto (Graag op tijd melden voor de hoofdtribune - deze wordt nagebracht op school) 

 

           Finales mini arena (Poule A/B - kleinste) 
16:20 Nummer 2 Poule A Nummer 2 Poule B Veld B 

16:20 Nummer 1 Poule A Nummer 1 Poule B Veld A 

 

 

Finales boarding (Poule C/D - grotere/mix) 
16:20 Nummer 2 Poule C Nummer 2 Poule D Veld D 

16:20 Nummer 1 Poule C Nummer 1 Poule D Veld C 

 

De nummer 3,4 en 5 uit de poule spelen geen finales. 
 

De prijsuitreiking zal tegen 16:40 uur zijn op het podium. 

Iedereen krijgt nog een aandenken dus nog niet weg gaan       
 

 
 

 
    
 
 
 

  14:15  Weemewereld 2 - Eltheto 1 

14:27  Rehoboth 3 - Shalom 2 

14:39  Polle 2 - Eltheto 2 

14:51  Polle 1 - Rehoboth 1 

15:03  Eltheto 4 - Rehoboth 2 

15:15  Eltheto 5 - Eltheto 3 

15:27  Trotz 2 - Trotz 1 

15:39  Shalom 3 - Weemewereld 1 

15:51  Rehoboth 4 - Shalom 1 

16:03  ---x----x----x----x----x----x----x---- 



          Wij danken onze sponsoren 

 
• JUMBO Fikkert Vriezenveen  

• Plus Supermarkt  

• Teamsportfabriek  

• Raab Karcher  

• Abbink Aardappelen  

• Paarhuis Bouw en Advies 

• De Jong en Laan  

• MD Stofferingen  

• Bloemcadeau  

• Kroon-Oil  

• Supportersvereniging DETO 

• Bultshop – sportkleding en fanshop 

 

 

Word lid van DETO 
Een warme en actieve vereniging voor jong en oud 

 
www.deto.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


