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16e Grenslandentoernooi 2023 

NL - Uitnodiging  
Voetbaltoernooi voor maximaal 40 damesteams en meidenteams (MO20-MO17) 

Beste Sportvrienden, 

Wij, RKVV Sportclub’25 uit Bocholtz, organiseren ook in 2023 weer een van de grootste dames/meiden 

voetbaltoernooien van Nederland.  

Het 16e GrensLandenToernooi (GLT) is voor damesteams uit alle klassen en ook voor meidenteams 
vanaf de MO17. Ook kunnen leeftijd gemengde teams en niet-prestatieve dames/meiden teams 

deelnemen. Het GLT wordt op groot veld met 11 tegen 11 gespeeld. 

 
Het GLT 2023 start op zaterdag 3 juni 2023 met de voorrondes en eindigt op zondag 4 juni 2023 met 

de eindrondes en finales. Bij een maximaal aantal deelnemers van 40 worden er op zaterdag 8 
voorronde poules gespeeld en op zondag 5 finalepoules.  

 

Uit de voorronde poules op zaterdag spelen op zondag de volgende teams in de finalepoules 
In de  Philipp Böckmann Cup     spelen de teams die 1e zijn geworden in de voorronde poule  
In de  Champions League    spelen de teams die 2e zijn geworden in de voorronde poule 
In de  Europa League     spelen de teams die 3e zijn geworden in de voorronde poule 
In de  Conference League    spelen de teams die 4e zijn geworden in de voorronde poule 
In de  Eredivisie     spelen de teams die 5e zijn geworden in de voorronde poule 

 

Het inschrijfgeld is €50,00 per team. *Als u een extra team aanmelding aandraagt voor ons GLT dan 

vervalt het eigen inschrijfgeld.  
 

Tip als teambuilding: 

Tijdens het toernooi is overnachting, op de door ons ingerichte kampeerterrein op het sportcomplex, 

mogelijk. Waarbij er ook een ontbijtservice en andere eetgelegenheden voorzien zijn.  

 

Lees de uitnodiging verder voor meer informatie over o.a. de locatie, de ontbijt en 

overnachtingsmogelijkheden, en de extra activiteiten gedurende het toernooi. Mocht u behoefte hebben 

aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Hopelijk zien we ons tijdens het GLT!  

Met vriendelijke groet, 

De toernooicommissie van RKVV Sportclub’25 uit Bocholtz (NL)  

 

Telefoon NL   : +31 6 21 83 61 37 

E-Mail    :  GLT.SP25@gmail.com 

Facebook   :  www.facebook.com/rkvv.sportclub25 

Website   : www.sportclub25.nl 
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16e Grenslandentoernooi 2023 

NL - Informatie 

 

Data 

Het 16e GrensLandenToernooi (GLT) vindt plaats op 3 en 4 juni 2023.  

Het doel van het toernooi is, het sluiten van grenzeloze vriendschappen en  

om samen een leuke tijd te beleven. 

Locatie 

Dit internationale dames & meidentoernooi vindt plaats in het grensdorp Bocholtz in Nederland. Bocholtz 

ligt in Zuid-Limburg, in de buurt van Heerlen en Maastricht, nabij de grens met Duitsland en België.  

Historie 

In 2023 zal voor de 16e keer op rij het grote (internationale) Grenslandentoernooi voor dames & meiden 

voetbalteams worden gehouden. Het toernooi wordt georganiseerd door RKVV Sportclub’25 uit 

Bocholtz. Voor de meeste teams is dit toernooi de afsluiting van een inspannend seizoen, waar men 

nog een keer ontspannen tegen een balletje kan trappen en ’s avonds kan feesten. In het verleden 

heeft de organisatie van het Grenslandentoernooi de ´European Citizens prize´ van de EU 

ontvangen. Het toernooi kent een internationale geschiedenis en ontving eerder teams uit België, 

Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Rusland. 

Teams  

Deelname is mogelijk voor damesteams uit alle klassen en ook meidenteams vanaf MO17. De afgelopen 

jaren is gebleken dat een mogelijk leeftijdsverschil voor geen enkel probleem zorgt.  

De opzet van het toernooi zorgt er namelijk voor dat het voor alle teams interessant blijft.  

Ook kunnen gemengde teams (qua leeftijd) meedoen. We hanteren de KNVB-richtlijnen voor een 

inclusieve sportomgeving.  

Speelveld 

We spelen met 11 tegen 11 op groot veld en spelen op drie voetbalvelden, alle met een grasondergrond. 

Gezien de capaciteit is er maximaal plek voor 40 teams op het GLT. Wij voorzien alleen de 

wedstrijdballen. Er is geen mogelijkheid om ballen te lenen voor een warming-up.  

Toernooiopzet 

Conform onze planning spelen de damesteams en de meidenteams in één toernooi. Onze planning ziet 

er als volgt uit (uitgaande van een maximum van 40 deelnemende teams): 

 8 voorronde poules voor de zaterdag op basis van sterkte van de competitie indeling. 

 4 voorronde poules starten op zaterdagochtend om 09:30 uur  

 4 voorronde poules starten op zaterdagmiddag om 14:30 uur 

 Teams worden (afhankelijk van de diverse inschrijvingen) gelijkwaardig verdeeld over de 8 

voorronde poules 

 De nummers 3, 4 en 5 van elke voorronde poule spelen op zondagochtend de finalepoules 

 De nummers 1 en 2 van elke voorronde poule spelen op zondagmiddag de finalepoules 

Uit de voorronde poules op zaterdag spelen op zondag de volgende teams in de finalepoules 
In de  Philipp Böckmann Cup     spelen de teams die 1e zijn geworden in de voorronde poule  

In de  Champions League    spelen de teams die 2e zijn geworden in de voorronde poule 

In de  Europa League     spelen de teams die 3e zijn geworden in de voorronde poule 

In de  Conference League    spelen de teams die 4e zijn geworden in de voorronde poule 

In de  Eredivisie     spelen de teams die 5e zijn geworden in de voorronde poule 

 



 

 

Overnachten op het sportcomplex 

Er bestaat de mogelijkheid om op het sportcomplex van Sportclub’25 te kamperen.  

U kunt overnachten met eigen tenten of u kunt overnachten in huurtenten.  

 

Aankomst en vertrek op ons sportcomplex 

Vanaf vrijdagmiddag 2 juni om 16.00 uur bent u van harte welkom op ons sportcomplex om als gast te 

kamperen, waar u tot en met maandag onze gast kunt zijn om te overnachten. Er is voor en na het 

toernooi voldoende tijd, om lekker gezellig te ontspannen of om nog extra activiteiten te ondernemen 

in de nabije regio. 

 

Overnachten in eigen tenten 

Als u wilt overnachten op ons sportcomplex bestaat er de mogelijkheid om dit met eigen tenten te doen. 

Als u met een eigen tent wilt overnachten bedragen de kosten voor het kamperen €150 per team. Voor 

dit bedrag ontvangt u een perceel van ca. 45 m2. Op dit perceel is er +/- plek voor 6 vierpersoonstenten. 

Als u meer tenten of ruimte dient te hebben moet dit van tevoren worden aangegeven en is de prijs in 

overleg.  

 

Overnachten in huurtenten 

Als u wilt overnachten op ons sportcomplex bestaat er ook de mogelijkheid om dit te doen in huurtenten. 

Deze groepstent van 5x5 meter wordt door de organisatie opgebouwd. Deze huurtent bevat daarnaast 

twee tafels en vier banken en is voorzien van een grondzeil. De kosten bedragen €350 per huurtent. 

De huurtent is zonder bedden of luchtbedden. Indien gewenst is het mogelijk om nog 2 kleine eigen 

tentjes mee te nemen, voor bijvoorbeeld mannelijke trainers. Dit dient wel aangegeven te worden bij 

inschrijving.  

 

Extra tafels en banken 

Er is een mogelijkheid voor het huren van tafels en banken. Een setje van 1 tafel en 2 banken kost €25 

per set. Zoals aangegeven zitten bij het huren van huurtenten reeds twee setjes in de huur opgenomen.  

 

Het kampeerterrein 

Het kampeerterrein is voorzien van toiletten, stromend water bij de toiletten, en verlichting. De 

kleedlokalen (6 stuks) zijn daarnaast 24/7 geopend voor het gebruik van toiletten en douches. De 

douches zijn voor vrouwen en eventueel mannelijke trainers gescheiden. Stroom is slechts beperkt 

beschikbaar bv. voor het opladen van de telefoon (onder toezicht) in het clubhuis of in de kleedlokalen. 

Op het kampeerterrein is geen stroom voor de gasten ter beschikking. Op last van de brandweer en de 

gemeente is het daarnaast niet toegestaan om op het kampeerterrein te barbecueën of zelf te koken. 

Daarnaast zijn ook auto’s niet welkom op het sportcomplex en het kampeerterrein.  

 

Parkeren  

Er zijn op de parkeerplek van het sportcomplex voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om uw auto of 

bus(jes) te parkeren tijdens het toernooi.  

Externe overnachting 

Wie comfortabeler wil overnachten dient dit zelf te regelen. Indien gewenst, helpen wij jullie uiteraard 

met informatiemateriaal bij het zoeken naar een alternatieve locatie om te overnachten in de buurt 

van Bocholtz (NL). Qua sfeer is kamperen op ons sportcomplex natuurlijk veel leuker. In onze kantine 

gaat namelijk op vrijdag- en zaterdagavond het dak eraf tijdens de feesten met Dj’s.  

  



 

 

Betaalmiddel tijdens toernooi 

Tijdens het toernooi kan enkel met consumptiebonnen betaald worden.  

De standaardprijs voor 1 consumptiebon is €2,20 en pinnen is mogelijk.  
 

Elk team dat op het sportcomplex overnacht, heeft éénmalig de mogelijkheid om 100 

consumptiebonnen voor de prijs van € 200 te verkrijgen (normaal € 220). Deze korting kan men 

alleen ontvangen door dit vooraf aan te vragen. Deze speciale prijs is enkel geldig voor teams die op 

het sportcomplex overnachten en wordt maar éénmalig per team verstrekt.    

Ontbijt 

Met name voor de teams die overnachten op ons sportcomplex bestaat er de mogelijkheid om gebruik 

te maken van onze ontbijtservice. U kunt bij uw inschrijving aangeven of u gebruik wilt maken van de 

ontbijtservice op zaterdag en zondagochtend. De kosten van een ontbijt bedragen €7,50 per 

volwassenen per dag en dienen vooraf besteld te worden. Belangrijk om te weten: als u bij aankomst 

alsnog een ontbijt wilt reserveren bedragen de kosten plus €2 in verband met de hogere inkoopkosten. 

Dit is ook alleen op vrijdag nog mogelijk.  

 

Eetgelegenheid gedurende het toernooi 

Tijdens het toernooi zijn er ook voldoende eetgelegenheden op het sportcomplex voor u ter 

beschikking. We hebben een eigen frituur, en BBQ en broodjes voorziening op ons sportcomplex 

aanwezig. U kunt hier onder andere terecht voor een belegd broodje gezond, broodje grillworst, friet 

en snacks zoals kroket, hamburger, bami en kaassoufflé.  

 

Feestavonden 

Op vrijdag- en zaterdagavond is er een feestavond in het clubhuis georganiseerd onder leiding van een 

dj. U bent hier uiteraard ook van harte welkom om naast het voetballende gedeelte ook te genieten van 

de saamhorigheid tussen de teams tijdens de feestavonden op vrijdag en zaterdagavond.  

 

Foto’s 

De deelnemers en bezoekers van het GLT verklaren bij inschrijving automatisch dat ze ook akkoord 

gaan dat er tijdens het toernooi door RKVV Sportclub’25 foto’s gemaakt mogen worden ter publicatie. 

Als hier bezwaren zijn vernemen wij dit graag op voorhand tijdens inschrijving.  

 

Betaaltermijn inschrijving 

Het inschrijfgeld van €50 dient bij voorkeur direct bij aanmelding overgemaakt te worden. De 

bijkomende kosten voor de overnachting en ontbijt dienen uiterlijk voor 1 april 2023 overgemaakt te 

worden. Als men niet voldoet aan de betaling voor de gestelde termijnen vervalt de deelname aan het 

toernooi. Bij tijdige annulering, lees 4 weken voor aanvang van het toernooi, wordt het complete bedrag 

terugbetaald. Alleen op deze manier kunnen wij een hoogwaardig toernooi organiseren. *Als u een 

extra team aanmelding aandraagt voor ons GLT dan vervalt het eigen inschrijfgeld.  

 

Bij betaling s.v.p. vereniging, toernooi, team en het factuurnummer aangeven (Bijvoorbeeld: 

GLT2023_Sportclub25_VR1_2023_04).  

 

Bankgegevens 

Triodos bank 

Rekening t.a.v.   RKVV_Sportclub25 

Rekening nr.   NL04TRIO0788792423 

BIC          TRIONL2U   

*Overschrijvingen binnen de EU zijn kosteloos. 

 


