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D e  g a a f s t e  s e i z o e n a f s l u i t e r :

G r o e n ,  g e z e l l i g  e n  g a s t v r i j !



 

IVT Gramsbergen 2023

 
Gramsbergen, daar moet je het 4e weekend van juni zijn! Want dan wordt daar de 26ste editie
van het Internationale toernooi voor vrouwenteams georganiseerd! Dit grote evenement heeft in
de loop der jaren een ijzersterke reputatie opgebouwd! Zijn jullie er in 2023 ook bij? 

 
Waarom mogen jullie dit fantastische toernooi niet missen? 
- Iedereen (van topklasser tot vijfdeklasser) kan meedoen. 
- Een knallende opening in de feesttent op vrijdagavond. 
- Wedstrijden op vrijdagavond en zaterdag onder leiding van KNVB scheidsrechters, waaronder
ook (Internationale) topscheidsrechters, zoals in de voorgaande jaren o.a. Erik Braamhaar, 
Dick Jol, Pol van Boekel, Bas Nijhuis en Roelof Luinge. 
- Op zaterdagavond is er een grote feestavond met DJ. De toegang hiervoor is gratis voor alle
deelnemers en teamleiders. 
- Hunted op zondag (niet verplicht, maar dit wil je niet missen). 
- Het toernooi heeft in 2002 een onderscheiding ontvangen van de toenmalige KNVB-voorzitter
Jeu Sprengers in Amsterdam. 
- Deelnemers omschrijven het toernooi als het mooiste en gezelligste voetbaltoernooi van ons
land. 

G r a m s b e r g e n !  G r o e n ,  g e z e l l i g  e n  g a s t v r i j !

Internationaal Vrouwenvoetbal Toernooi 
26ste editie 

23 – 24 – 25 juni 2022



 
Hierbij tref je de nodige informatie aan over ons toernooi. Wil je deelnemen? Vul dan op tijd 
het online inschrijfformulier in! Door de populariteit van het toernooi zitten we namelijk elk 

jaar vol! Graag tot ziens in Gramsbergen tijdens het gezelligste en 
sportiefste weekend van het jaar!

 
Voor meer informatie kun je terecht op de volgende website: 

www.sv-gramsbergen.nl > Int vrouwentoernooi 
Mailadres: ivt@sv-gramsbergen.nl

 

Twitter: ivtgramsbergen 
Instagram: IVTgramsbergen 

Facebook: Vrouwentoernooi Gramsbergen 

A a n  d i t  t o e r n o o i  h e b  j e  g e w o o n  e e n  k e e r  m o e t e n  d e e l n e m e n !

In de afgelopen jaren hebben vele bekende mensen hun weg naar Gramsbergen gevonden. Zo
mochten we onder andere Erica Terpstra, Gert Heerkes, Piet Paulusma, Daniël Lohues, Arne
Slot, Anouk Dekker en Tim Douwsma ontvangen voor een prijsuitreiking of openingsact. De
organisatie, bestaande uit 8 enthousiaste mensen, streeft jaarlijks naar leuke verrassingen en
vernieuwingen. 

Dit toernooi is een fantastische manier om met je team het seizoen af te sluiten. 
Voor ieder budget zijn er mogelijkheden om te overnachten: 
- Slaap met je team in een ruime tent op onze gezellige toernooicamping. 
- Neem je eigen tentje mee.
- Overnacht in een luxe bungalow op het bungalowpark (’t Hooge Holt) naast het sportpark.



 
Het toernooi op vrijdag en zaterdag: 
Op sportpark 't Hoge Holt wordt in 2023 voor de 26ste keer het Internationaal Vrouwenvoetbaltoernooi 
gehouden. De speeldagen zijn: vrijdagavond 23 juni, zaterdag 24 juni en op zondag 25 juni wordt het gave 
spel Hunted georganiseerd. Verplicht zijn devwedstrijden op de vrijdagavond en zaterdag. 

Om te grote krachtsverschillen te voorkomen is het toernooi nu al enkele jaren opgedeeld in drie  
zelfstandige toernooien i.p.v. twee. 

 A-toernooi bestemd voor seniorenteams uitkomend in de hoogste klassen. 

 B-toernooi bestemd voor seniorenteams uitkomend in de middelste klassen. 

 C-toernooi bestemd voor seniorenteams uitkomend in de lagere klassen. 

In alle toernooien wordt gespeeld in poules, waarna er plaatsingswedstrijden zijn om de eindstand te 
bepalen. Aan het einde van de middag vinden er 3 finales plaats om te bepalen wie zich de winnaars van 
2023 mogen noemen. 

Hunted! Wie is het beste team van 2023?
Naar keuze kan ook op zondag worden meegedaan aan een gave en spannende activiteit om het 
weekend goed af te sluiten. "Hunted" is sinds 2022 de afsluiter van het Internationaal Vrouwen 
Toernooi! In 2022 werd elk team geblinddoekt weggebracht in een gave Amerikaanse schoolbus. 
Welk team brengt dit jaar de meeste punten over de finish op de zondag?

TOERNOOINFORMATIE 



 
Prijzen: 
Prijzengeld A-toernooi:        
nr. 1 - € 175,00 nr. 2- € 125,00 nr. 3 - € 75,00
Prijzengeld B-toernooi:
nr. 1 - € 175,00 nr. 2- € 125,00 nr. 3 - € 75,00
Prijzengeld C-toernooi:
nr. 1 - € 175,00 nr. 2- € 125,00 nr. 3 - € 75,00

Beker
Voor de winnaar van het A-toernooi, het B-toernooi en het C-toernooi. 

Extra prijzen 
- Voor de beste speelster in het A-toernooi, het B-toernooi en het C-toernooi, aan te wijzen door een jury. 
- Voor de beste doelvrouw in het A-toernooi, het B-toernooi en het C-toernooi, aan te wijzen door een jury. 
- Voor de sportiefste ploeg van het gehele toernooi, aan te wijzen door de scheidsrechters.

Persoonlijk aandenken 
Voor alle deelnemende speelsters en teambegeleiders. 

Inschrijfgeld 
Voor deelname aan het toernooi is een inschrijfgeld van € 95,00 per team verschuldigd. 

Gramsbergen 
Het ruim 3600 inwoners tellende stadje Gramsbergen behoort tot de gemeente Hardenberg en 
ligt in het noordoosten van de provincie Overijssel aan de Duitse grens en aan rivier de Vecht. 
Er zijn diverse oude panden en kroegjes in het gezellige centrum. Gramsbergen is bekend 
geworden door inwoner Erik Hulzebosch, de nummer twee van de laatste Elfstedentocht en 
winnaar van So You wanna be a Popstar. Een andere prominente sporter uit ons stadje is 
profwielrenner Albert Timmer, bekend van de tour de France. 

Sportvereniging Gramsbergen 
Sportvereniging Gramsbergen is opgericht op 1 september 1945. De vereniging beschikt over een prima 
accommodatie met vijf speelvelden, waarvan een kunstgrasveld (uit het stadion van Heracles Almelo) en één 
voorzien van een nieuwe tribune, twee trainingsvelden, twaalf ruime kleedkamers en een clubhuis met twee 
verdiepingen. 



 
Omdat het toernooi in juni wordt gehouden en veel ploegen dan nog een uitstapje willen maken, is een 
meerdaags verblijf in Gramsbergen een mooie afsluiting van het seizoen. Er zijn in Gramsbergen en 
omgeving verschillende verblijfsmogelijkheden die wij tegen aantrekkelijke prijzen aanbieden. 

Kamperen op de toernooicamping in een groepstent: 
Huur voor het echte teamgevoel een groepstent met je team!
- Toernooicamping, groepstent voor ongeveer 20 personen, vrijdag 15.00 uur - zondagmiddag 17.00 uur 
€ 949,00 (€ 47,45 p.p bij bezetting van 20 personen). Inclusief 1 stroomhaspel en 1 tafel met bankjes! 
Bijhuren is mogelijk, een extra hapsel voor 25 euro  en een extra tafel  met bankjes 20 euro.
* Per tent wordt € 200,00 borg in rekening gebracht. 
Huur je met je team een groepstent? Dan hoeven jullie geen inschrijfgeld te betalen! 

Kamperen op de toernooicamping met je eigen tentje: 
Neem je eigen tentje mee, er zijn douchegelegenheden in de kleedkamers op het sportpark.
- Toernooikamperen, eigen tenten, vrijdag 15.00 uur – zondagmiddag 17.00 uur € 35,00 p.p.
Let op: dit is zonder stroom! Een stroomhaspel is te huur voor 25 euro per haspel.
Kom je kamperen met je team? Dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen!

Verblijf in bungalows: 
Direct naast ons sportpark ligt een recreatiepark met tientallen luxe bungalows. Dit park is op loopafstand 
van het sportpark. De toernooiorganisatie verhuurt tegen aantrekkelijke prijzen deze luxe bungalows. 
- Bungalowpark, 6-persoons huis, vrijdag 15.00 uur - maandag 10.00 uur 
€ 499,00 (€ 83,15 p.p. bij maximale bezetting van 6 personen). 
* Bovenstaande prijs is inclusief kosten voor administratie, boeking, verzekering, milieu en 
verblijfsbelasting en bedlinnen.
* Per bungalow wordt €200,00 borg in rekening gebracht, de bungalow dient echt netjes en schoon 
achtergelaten te worden, hier zal een strenge controle op zijn.
* Overnacht je met je team op het bungalowpark dan betaal je € 95,00 inschrijfgeld voor het toernooi.

INFORMATIE PRIJZEN EN OVERNACHTEN 



 
1. De door de FIFA/UEFA/KNVB vastgestelde reglementen voor (Inter)nationale toernooien zijn van toepassing. 
2. Aanmelding geschiedt via een door SV Gramsbergen te verstrekken formulier, ingevuld door een lid van de 
betreffende vereniging. Na het ontvangen van het formulier zal deze in behandeling worden genomen. 
3. Een vereniging krijgt bericht van acceptatie van de aanmelding en dient vervolgens de factuur 
over te maken op IBAN: NL69RABO0322755255 BIC: RABONL2U 
Banknaam: Rabobank Groep t.n.v. SV Gramsbergen onder vermelding van de clubnaam + welk team.
4. Verenigingen die zich na de bevestiging van deelname door SV Gramsbergen alsnog terugtrekken kan een 
boete worden opgelegd van maximaal € 1000,00 per team. Hiervan uitgesloten is een verplichting in 
bondsverband. Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. 
NB: voor huisvesting gelden andere voorwaarden. Zie hiervoor paragraaf 7 
5. Betalingen voor verblijf dienen plaats te vinden volgens een door SV Gramsbergen te verstrekken 
financieel overzicht. 
6. Wijzigingen of annuleringen voor huisvesting en catering dienen schriftelijk of per mail plaats te vinden. Als 
wijzigings - of annuleringsdatum geldt de dag van ontvangst door SV Gramsbergen. 
7. Bij annuleringen voor huisvesting worden de volgende kosten in rekening gebracht: 
tot 15 april 2023 25 % van de verschuldigde kosten, tot 15 mei 2023 50 % van de verschuldigde 
kosten, tot 15 juni 2023 75% van de verschuldigde kosten, daarna het volledige bedrag. 
8. Ieder team dient onder leiding te staan van een meerderjarige persoon, lid van de betreffende vereniging. 
Deze is aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van derden, die ontstaan is door toedoen van een of 
meerdere personen van het team. 
9. Indien een vereniging gebruikt maakt van een accommodatie, dienen de gebruikers zich te houden aan de 
daar geldende richtlijnen en dient een borgsom worden betaald. 
10. Wanneer blijkt dat een deelnemer/begeleider voor overlast zorgt, kan de betreffende persoon van verdere 
deelneming of verblijf worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de 
betreffende persoon en/of vereniging. 
11. SV Gramsbergen is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens 
het toernooi en het verblijf of in geval van gedeeltelijke of gehele afgelasting van het toernooi in verband met 
bijzondere (weers)omstandigheden. 
12. Bij inschrijving van een team wordt aangenomen dat het bestuur van de betreffende vereniging (zie 2) 
en de aangewezen teamleider (zie 8) instemmen met de algemene voorwaarden, zoals hierboven omschreven. 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 


