Informatiebrief internationaal toernooi Haderslev (Denemarken)
Opgesteld op donderdag 11 april 2019

Beste kinderen en ouders,
De Jeugdcommissie is zeer verheugd dat het dit jaar voor de 11e achtereenvolgende keer hun junioren-jeugd zal
gaan deelnemen aan een internationaal toernooi in het buitenland. Deze editie gaat de reis naar Haderslev in
Denemarken. Een nieuw toernooi in een nog niet bezocht land, dus wederom een mooie trip.
Dit vergt natuurlijk de nodige voorbereiding om alles in goede banen te leiden; aanmelding, betaling, begeleiding,
verzamelen, materiaal, busrit en vervoer ter plekke, accommodatie, eten & drinken en uiteraard de deelname aan
het toernooi zelf. Op de achtergrond is de gehele begeleidingsgroep al druk in de weer om alle zaken goed te
organiseren en er zo voor te zorgen dat ook deze editie weer een grandioos succes gaat worden, zoals het sinds de
1e editie altijd al is geweest.
Maar uiteraard begint dit alles bij de deelnemers zelf. Een goede voorbereiding is het halve werk. Vandaar deze
informatiebrief met alle benodigde en tot op heden bij de organisatie bekende informatie. Lees deze brief daarom
goed door, zo voorkom je misverstanden of andere zaken waar je later mogelijk spijt van kan krijgen.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze
informatiebrief.
Tot slot kunnen wij jullie mededelen dat wij als organisatie er ontzettend veel zin in hebben en wij hopen jullie ook!
Dat we er maar een groots en gezellig voetbalfeest er van zullen maken met z’n allen!
Namens de gehele organisatie,
Karin Knoester
Jeugdvoorzitter

Marco Vredenbregt
Organisator

Belangrijke informatie!
Omdat wij naar het buitenland gaan, dient iedereen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. Deelnemers
die niet in het bezit zijn van een Nederlands paspoort, dienen mogelijk in het bezit te zijn van een visum. Zorg dat
je hier zelf achteraan gaat en wacht hier niet mee tot het laatste moment!
Je kunt via http://www.doyouneedvisa.com/ controleren of je een visum nodig hebt. (Engelse website)
Daarnaast dien je een reisverzekering af te sluiten en kan het mogelijk handig zijn om een annuleringsverzekering
af te sluiten. Ga dit ook voor jezelf na.

Informatieavond ouders (en kinderen)
Dinsdag 28 mei om 19:30 uur op SVC’08
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Vertrek & aankomst en vervoer
Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van huis naar SVC’08, alwaar wij vandaan zullen vertrekken.
Jullie worden op vrijdagochtend 7 juni verwacht op SVC’08. De exacte verzameltijd zal nog bekend worden
gemaakt. We verzamelen op de parkeerplaats. In Denemarken is al het vervoer geregeld door middel van
busvervoer. Bovendien kunnen wij beschikken over twee personenbusjes.
We verwachten op maandag 10 juni tussen 18:00 uur en 20:00 uur weer terug te zijn op SVC’08. We houden de
ouders hiervan op de hoogte via nog aan te maken WhatsApp-groepen. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk
voor het vervoer van SVC’08 naar huis, waar wij ook weer zullen aankomen.
Let op: dit toernooi valt in het Pinksterweekend, waarvan de vrijdag géén standaard vrije dag is. Aangezien wij in
de ochtend vertrekken, is het dus van belang dat je die dag vrij kunt nemen of krijgen. Meld je afwezigheid dus
tijdig op je school!

(Hand)Bagage
Per persoon rekenen wij op 1 stuk bagage en 1 stuk handbagage, en een tas of zak (liefst voorzien van naam!) voor
het luchtbed en de slaapzak. De bagage kan bestaan uit een voetbaltas of reistas en tot handbagage rekenen wij
een rugtas. Dit om er zeker van te zijn dat alle bagage mee kan in de bus(sen).
Bovendien is het handig om er voor te zorgen dat je een (rug)tas bij je hebt waar je je douchespullen, handdoek en
schone kleren in kan meenemen, want het wordt aangeraden om op het luxe sportpark te douchen. Bij de
slaapaccommodatie zullen de sanitaire voorzieningen zeer beperkt zijn!
De begeleiding zal ervoor zorgen dat zij een tas bij zich hebben waar waardevolle spullen in bewaard kunnen
worden.

Toernooi
De ‘Haderslev Cup’ waar wij aan zullen deelnemen vindt plaats op het sportpark wat de thuisbasis van Haderslev FK

is, en van de profs van Soenderjyske die op het hoogste niveau in de Deense Superliga spelen. Een sportpark van
24 hectare met 12 velden, 27 kleedkamers, twee prachtige sporthallen met tribunes, een restaurant, een clubhuis
en een stadion voor 10.000 toeschouwers.
Alle consumpties die je wilt kopen op het sportpark zijn voor eigen rekening.
Adres van het sportpark ‘Haderslev Idrætscenter’:
Stadionvej 5,
6100 Haderslev,
Denemarken
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Accommodatie
Tijdens de Haderslev Cup wordt gebruikgemaakt van verschillende moderne scholen en gymzalen in Haderslev die
zich op maximaal 5 km van het toernooi bevinden. Maaltijden worden verstrekt in de kantine bij het sportcentrum
Haderslev Idrætscenter. In alle scholen is er een kiosk waar drankjes en snacks worden verkocht, een auditorium en
zijn er zitruimtes waar je kunt ontspannen.
Een klaslokaal per team. Ook gymzalen voor meerdere teams van dezelfde club. Elke school heeft beperkte
douchegelegenheden. Daarom adviseren we om de douchegelegenheden op het sportpark te gebruiken.
Wat wij wel kunnen mededelen zijn enkele gedragsregels die gelden in de accommodatie:
-

-

De scholen zijn gesloten tussen 10.00 en 17.00 uur en na 00.00 uur.
Vanwege de beperkte sanitaire voorzieningen moet op het sportcomplex worden gedoucht.
Clubs met meer dan één team kunnen ook worden ondergebracht in gym- en sportzalen van de scholen. In
sommige gevallen moeten de clubs de accommodatie en de voorzieningen delen.
Neem je eigen slaapzak en luchtbed mee. (max. 1 meter breed)
In de (publieke) ruimtes is het verboden om te roken, maak gebruik van de daarvoor aangewezen
rookruimtes (of aangewezen plekken buiten de school).
Buiten kijf staat dat verdovende middelen ten strengste verboden zijn. Het gebruik van verdovende
middelen is in Denemarken een misdrijf en de gevolgen hiervan zijn zeer ernstig.
Ook is het in de (publieke) ruimtes verboden om geluidsoverlast te veroorzaken door middel van
geschreeuw, muziek of anderszins.
En uiteraard houden wij de ruimtes netjes en gaan wij met alle spullen in de ruimtes net zo om zoals wij dat
allen thuis ook zouden doen.

Eten & drinken
Het ontbijt vindt plaats in de accommodatie. Het diner vindt plaats op een centrale locatie. Voor de lunch zal
worden gezorgd.
Al het overige eten en drinken dat je hierbuiten wilt nuttigen is voor eigen rekening.
In Nederland geldt de regel van ‘NIX18’. Daarmee is het verboden om onder de 18 jaar alcohol bij je te hebben. Voorafgaand aan het vertrek, en
aan het einde van de trip, zal de begeleiding de tassen controleren op het bezit van alcoholische dranken. Indien er bij spelers onder de 18 jaar
alcoholische drank wordt aangetroffen zal dit direct worden ingenomen. Ouders zullen hierover worden ingelicht en kunnen deze drank dan direct
meenemen, of op later moment komen ophalen bij de begeleiding. Met spelers boven de 18 jaar zullen afspraken worden gemaakt en voor deze
spelers geldt in de regel dat hun tassen gecontroleerd zullen worden op het bezit van buitenproportionele hoeveelheden alcoholische drank.
De minimum leeftijd om bier en wijn te mogen kopen in Denemarken is 16 jaar. Om drank met een alcoholpercentage hoger dan 16,5% te mogen
kopen moet je 18 jaar of ouder zijn. De begeleidersgroep zal met elke leeftijdscategorie duidelijke afspraken maken en regels stellen omtrent
alcoholgebruik in Denemarken. Het niet houden aan deze afspraken en regels kan vervelende gevolgen hebben!!! (Zie kopje ‘Waarschuwing!’ op
volgende pagina)

Waarschuwing!
Misdragingen en het overtreden van afspraken/regels kunnen leiden tot waarschuwingen en zelfs tot verwijdering uit
accommodatie en/of van toernooi door de organisatie Euro-Sportring. Dit geldt voor zowel het individu als
groep/vereniging. Om dit te voorkomen of zelfs voor te zijn behoudt de begeleidersgroep zich het recht om diegene(n)
die zich misdraagt/misdragen, indien nodig met begeleider(s), op kosten van de ouders op de trein terug naar Den
Haag te zetten! Hiervoor zal uiteraard van te voren contact op worden genomen met de betreffende ouders.
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Wat moet je meenemen?
-

Slaapzak/deken, kussen met kussensloop en luchtbed
Identiteitskaart/paspoort, (kopie) zorgpas en (kopie) reisverzekering
(zorg dat je een foto van je identiteitskaart/paspoort en van je zorgverzekeringspas op je telefoon hebt!)
Medicijnen & indien beschikbaar ook medicijnpaspoort (ook doorgeven aan de begeleiding)
Toilettas (tandenborstel, tandpasta, zeep, gel, deodorant, crème, enz.)
Tenue (shirt, broek, sokken) en voetbalspullen (voetbalschoenen, scheendekkers, etc.)
Een handdoek (of twee) kan nooit kwaad (voor op het sportpark)
Zakgeld (zelf te bepalen, of door je ouders)

-

Iets te drinken en te snacken voor onderweg

Geld wisselen
In Denemarken betaalt men met de Deense kroon (DKK). Vrijwel overal kan er met een pinpas of creditcard worden
betaald. Gebruik van een bankpas is meestal goedkoper dan gebruik van een creditcard. Als de bank of
creditcardmaatschappij een vast bedrag per transactie rekent, is frequent gebruik van een pinpas (zowel bankpas
als creditcard) bij kleine bedragen af te raden. Er geldt meestal een limiet per dag; de limiet kan op aanvraag door
de bank of creditcardmaatschappij aangepast worden.
Indien je met contant geld wilt betalen, is het mogelijk om zelf van te voren geld te wisselen. Ook heeft
Denemarken voldoende geldautomaten. Geld opnemen is meestal goedkoper met een bankpas dan met een
creditcard.

Op de hoogte blijven?
De begeleiding zal per team een WhatsApp-groep aanmaken om te kunnen communiceren met de spelers. Ook zal
er een WhatsApp-groep per team aangemaakt worden met daarin de geïnteresseerde vader(s) en/of moeder(s). Zo
kunt u op de hoogte blijven van de belevenissen van uw kind. Meer informatie hierover volgt circa een week voor
vertrek.
De begeleiders zullen gedurende de busrit de telefoonnummers van de kinderen en de geïnteresseerde ouders
verzamelen. Geef daarom alstublieft aan uw kind mee via welk of welke telefoonnummers u op de hoogte zou
willen blijven.

Contactgegevens/in geval van nood
Marco Vredenbregt (organisator)
Telefoon: +316 28 27 10 97

Karin Knoester (jeugdvoorzitter)
Telefoon: +316 53 98 61 21
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Programma
Let op: dit programma is gebaseerd op de tot nu toe bekende informatie en kan (enigszins) afwijken!
Vrijdag 7 juni
??:?? uur – Verzamelen op SVC’08 en inladen
??:?? uur – Reis naar Haderslev
17:00 uur – Aankomst Haderslev, bagage uitladen
17:30 uur – Betrekken ruimtes en indelen kamers
18:30 uur – Diner op sportpark
20:00 uur – Programma wordt later bekend gemaakt
Zaterdag 8 juni
08:00 uur – Ontbijt in de school
09:00 uur – Vertrek naar sportpark
09:30 uur - 17:30 uur – Toernooiwedstrijden
17:30 uur – Douchen
18:00 uur – eten op centraal terrein en vertrek naar school
19:00 uur – Programma wordt later bekend gemaakt
Zondag 9 juni
08:00 uur – Ontbijt in de school
09:00 uur – Vertrek naar sportpark
09:30 uur - 17:30 uur – Toernooiwedstrijden
17:30 uur – Douchen
18:00 uur – eten op centraal terrein en vertrek naar school
19:00 uur – Programma wordt later bekend gemaakt
Maandag 10 juni
08:00 uur – Ontbijt in de school
08:30 uur – Inpakken en inladen
09:30 uur – Reis naar SVC’08
Tussen 18:00 uur en 20:00 uur – Aankomst SVC’08, bagage uitladen
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