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Samen organiseren 
de gastclub en de 
landelijke organisatie 
van het VTT - dat 
vanaf 2004 al inzet 
op de kernwaarden 
gezonde voeding, 
sportiviteit en teamgeest - 
een toernooi dat bij optimale 
uitvoering van de organisatorische onder-
delen een prachtige voetbaldag met veel 
spanning, succes, sportiviteit en plezier tot 
levenbrengt voor alle betrokkenen, in het 
bijzonder onze voetballende pupillen en junioren, 
jongens en meiden: De toekomst van Oranje!

Datum gepland? Veel succes in de organisatie 
en uitvoering van het Voetbal Talenten Toernooi!

Het organiseren van een Voetbal Talenten Toernooi (VTT) is niet moeilijk. 
Een groot deel wordt door de landelijke organisatie van het VTT geregeld. 
Het deel dat door de gastclub wordt geregeld wordt in deze brochure 
uitgebreid samengevat en bestaat uit 4 onderdelen:

Voorwoord

Beste Vereniging!

Het Voetbal Talenten Toernooi is sinds het 
ontstaan in 2004 uitgegroeid tot een lande-
lijk en hoog kwalitatief toernooi en NK! voor 
verschillende leeftijdscategorieën, jongens en 
meiden. De toernooien voor de brede voetbal-
jeugd en met extra aandacht voor sportiviteit 
en gezonde voeding in de kantine zijn heuse 
districtskampioenschappen waar teams on-
geacht hun sterkte een spannend, leerzaam, 

sportief en leuk toernooi kunnen meemaken en nota bene een NK ticket voor 
aan het einde van het seizoen kunnen veroveren! 

In dit boekje leest u over de organisatie van een Voetbal Talenten Toernooi. 
Samen, onze landelijke organisatie en uw vereniging, kunnen we voor de jeugd 
een prachtig voetbal toernooi creëren. 

Voor het seizoen 2017-2018 staan er weer veel toernooien op het programma: 
Een Voetbal Talenten Toernooi op uw sportpark bespreken we graag met u!

Roon Staal
Oprichter Voetbal Talenten Toernooi
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Het Sportpark
 
Het Voetbal Talenten Toernooi wordt gespeeld op het sportpark van 
de gastclub. De gastclub levert voor het toernooi de volgende zaken:

-  DE VELDEN MET GOEDE BELIJNING
-  BALLEN, CORNERVLAGGEN, VLAGSTOKKEN, RESERVE HESJES, 
   HOEDJES/PILONNEN
-  SCHONE KLEEDKAMERS
-  VERZORGD (OPGERUIMD) SPORTPARK
-  WEDSTRIJDBUREAU
-  SCHEIDSRECHTERSKAMER
-  EHBO
-  KANTINE
-  GOEDE GELUIDSINSTALLATIE 
 (BUITEN) MET DRAADLOZE 
 MICROFOON

Goed belijnde velden, een net sportpark zonder troep en vuil, en schone 
kleedkamers zijn een eerste voorwaarde. Samen met voldoende en goede 
ballen, vlagstokken, cornervlaggen, reserve hesjes en hoedjes/pilonnen 
is dan alles geregeld om onze mooie voetbalsport tot leven te brengen! 
Voor de toernooi organisatie is verder een eigen ruimte nodig voor het 
wedstrijdbureau (omroeper, secretaris en VTT toernooi-manager), de 
scheidsrechters (en de scheidsrechters coordinator) en dient er een EHBO 
post aanwezig te zijn. Ten slotte is de kantine de hele dag open volgens 
het bekende concept van de gezonde voetbalkantine en is er een draadloze 
microfoon met voldoende krachtige en goede geluidsinstallatie aanwezig 
voor de hele dag en in het bijzonder de openings- en eindceremonie 
(prijsuitrijking) op het veld.
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Het Wedstrijdbureau
 
In het wedstrijdbureau wordt het toernooi in goede banen geleid, en be-
vinden zich de omroeper (die de wedstrijd laat aanvangen en aankondi-
gen zal) en de secretaris (die de wedstrijd- en sportiviteitsuitslagen op de 
openbare posters en het interne schema invult). Zij werken samen met een 
toernooi-manager die het Voetbal Talenten Toernooi vertegenwoordigen zal. 
Soms is deze manager een persoon van binnen de gastclub. 
Dat wordt van te voren bepaald. 

Het wedstrijdbureau staat in contact met de scheidsrechterscoordinator 
die ook aanwezig kan zijn in het wedstrijdbureau, maar ook zelf een 
kamer heeft waar alle scheidsrechters tussen de wedstrijden door terecht 
kunnen. De scheidsrechters leveren overigens wel direct na de wedstrijd 
hun uitslagen briefje incl. sportiviteitspunten in bij de secretaris in het 
wedstrijdbureau. 
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De Scheidsrechters
 
De scheidsrechters hebben een belangrijke sociale functie op 
het Voetbal Talenten Toernooi. Zij begeleiden de jeugd en de 
wedstrijden tijdens het toernooi. De scheidsrechters hebben 
samen met hun coordinator een eigen kamer om zich terug te 
trekken. Het wordt aanbevolen om te allen tijde alle scheidsrechters 
in een scheidsrechterspak te laten fluiten. Voor de scheidsrechters 
wordt een toernooi-reglement opgesteld met daarin de regels van 
het toernooi welke zij zullen hanteren gedurende de wedstrijden. 
Om 09.10 uur zal er een scheidsrechtersinstructie worden 
gehouden o.l.v. het wedtrijdbureau, de VTT toernooi-manager 
en de scheidsrechterscoordinator. De koppen allemaal even 
bij elkaar!

De scheidsrechters nemen deel aan de openingsceremonie 
om 09.30 uur. Zij ontvangen tijdens de bespreking van 
09.10 uur hun schema voor de ochtend. Na de poule-wedstrijden 
wordt hun het schema voor de middag gegeven. Het aantal 
benodigde scheidsrechters is afhankelijk van de categorie en 
het aantal deelnemende teams.
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De Kantine
 
Tijdens het Voetbal Talenten Toernooi is het assortiment aan eten en drinken 
in de kantine wat gezonder gemaakt. Uitgangspunt is: ‘t Boerenverstand 
gebruiken. Wat een dag lang uit de kantine verdwijnen 
zal, zijn frituursnacks, prik-, suiker- en alcoholische 
dranken en snoep. In de plaats daarvan komen betere 
broodjes, warme snacks, snacks voor de vlugge trek 
en beter drinken. Het is geheel aan de gastheer zelf 
het assortiment samen te stellen en het Voetbal 
Talenten Toernooi heeft een voorbeeld menu be-
schikbaar om de gastheer een flink eind op weg 
te helpen. Aan het einde van de dag is de gehele 
omzet uiteraard voor de gastheer en hebben we 
de kinderen samen iets betere brandstof gegeven 
tijdens het beoefenen van hun sport!

Namens het Voetbal Talenten Toernooi is er een 
contactpersoon voor ondersteuning en adviezen:
anja@voetbaltalententoernooi.nl
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Het Grootste, Sportiefste, 
Gezondste en Spannendste

Toernooi van Nederland
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HET VTT ORGANISEERT VOOR 
DEZE 14 CATEGORIEEN:

samen voor          de toekomst

JO9

JO10

JO12

JO11
ELITE (9x9)

JO11
GENERAAL (7x7)

JO13
ELITE (hfd.klasse & 3e divisie)

JO13
GENERAAL (t/m 1e klasse)

JO14
JO15

ELITE (hfd.klasse & 3e divisie)

JO15
GENERAAL (t/m 1e klasse)

MO15

MO11

MO13

MO17


