W.V.V. OldStars Helmond
‘Brabant Autolease Cup’
25 april 2018

Een woordje van onze voorzitter, Nico Kanon
Beste sportvrienden,
Namens W.V.V. Old Stars Helmond heten wij jullie van harte welkom op ons toernooi.
Vanaf januari 2018 zijn wij een zelfstandige vereniging met 16 leden.
Wie had gedacht dat wat 1,5 jaar geleden begonnen is als experiment nu resulteert in een mooi
Walking Football toernooi.
Wij hebben er alles aan gedaan om er een geslaagde dag van te maken. Alleen hebben wij geen
invloed op het weer, dus hopelijk blijft het een droge dag. Laten we er samen een sportieve en
gezellige dag van maken, waarbij plezier voorop staat. Het zou leuk zijn als er tussen de
verenigingen onderling leuke uitwisselingen voortkomen om zo het wandelvoetbal naar een nog
hoger niveau te brengen. Al blijft de spelvreugde voorop staan om zoveel mogelijk 60-plussers in
beweging te krijgen.
Allen een sportieve en onvergetelijke dag gewenst!

Nico Kanon
Voorzitter W.V.V. Old Stars Helmond

Een korte terugblik…
Buurtsportcoach Stichting JIBB:
‘In 2016 is er een voorlichtingsavond gehouden over Walking Football in de gemeente Helmond.
Eén geïnteresseerde zonder voetbalervaring kwam die avond opdagen. Een leuk artikel in het
Eindhovens Dagblad resulteerde in 5 extra OldStars zodat we enkel maanden na de
teleurstellende voorlichtingsbijeenkomst toch van start konden gaan. De trainingen verliepen op
een rustige manier, iets meer pit zou wel mogen.
Na enkele maanden sloten steeds meer OldStars aan en waren we met zo’n 10 tot 12 personen.
Toen de eerste deelnemer met nieuwe voetbalschoenen op het voetbalveld verscheen toen ging
het ineens serieus worden. Elke training was er wel weer iemand anders met nieuwe
voetbalschoenen in traditioneel zwart of met blitse kleuren. Een teken dat de OldStars de
trainingen leuk vonden en er mee door wilden gaan.
Inmiddels hebben we een stabiele groep van 18 deelnemers en trainen we elke week op sportpark
Houtsdonk. En het kan er soms behoorlijk pittig aan toe gaan. Afremmen en af en toe even
nadenken waar het OldStars voetbal voor staat is soms op zijn plaats om iedereen binnen boord te
houden.
We maken dankbaar gebruik van de faciliteiten van voetbalvereniging HVV op sportpark
Houtsdonk, maar het team is zelfstandig. Na 1,5 jaar hebben we een stabiele groep en zijn de
OldStars Helmond een zelfstandige vereniging geworden met een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Ik ben er trots op dat we dit gezamenlijk voor elkaar hebben gekregen.
Kristian van den Nouwlant

Ook Berry van Aerle aan het wandelvoetbal in Helmond
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Berry van Aerle over het wandelvoetbal: "Als je zo elke week twee uur bezig bent, merk je dat echt wel."

Artikel van Rob de Bruyn 16-05-17, 18:06
Dinsdagochtend, sportpark Houtsdonk in Helmond. Veertien kerels op leeftijd snelwandelen
achter een bal aan. "Kom Berry, meedoen!" Maar Berry past even. Hij is niet helemaal fit.
Griepje gehad; nog wat last van zijn spieren. Vandaag komt hij alleen een kijkje nemen. Maar
binnenkort krijgt het Helmondse wandelvoetbal er een grote naam bij: Berry dus. Van Aerle.
De oud-PSV’er kent een aantal deelnemers. En ook het terrein is vertrouwd. Hier, bij HVV
Helmond, begon hij ooit met voetballen. Van Aerle is inmiddels 54. Hij is hartstikke actief, onder
meer als scout bij PSV. Maar nog wat meer beweging is nooit weg. "Het is gewoon belangrijk.
Als je zo elke week twee uur bezig bent, merk je dat echt wel. Ga maar eens twee uur stevig
wandelen."
Walking Football
Van Aerle is ambassadeur van JIBB. Deze Helmondse organisatie probeert mensen van jong tot
oud in beweging te krijgen, onder meer dus met walking football: wandelvoetbal voor
zestigplussers. Het begon vorige zomer met een handjevol deelnemers, maar sinds afgelopen
winter is de belangstelling sterk gegroeid. Niet iedereen is er altijd bij, maar er is een vaste kern
van zo’n vijftien senioren.
Buurtsportcoach Kristian van den Nouwlant ontbreekt deze keer. Hij is op vakantie. Gevolg: de
warming-up is wat korter dan normaal, net als de rondo. Al snel hebben zeven mannen een hesje
aan; het partijtje blijft toch het leukst. Er zijn duidelijke regels, zoals: geen lichamelijk contact,
geen slidings, geen ballen boven de heup, niet scoren vanaf eigen helft, en vooral: niet rennen.
Snelwandelen mag wel.

Walking football wordt in heel het land beoefend, volgens duidelijke regels en
richtlijnen. Een aantal van de Helmondse deelnemers was eerst actief in Eindhoven, bij
de PSV OldStars. Ze zijn blij dat ze nu in hun eigen stad terecht kunnen. Coach Van den
Nouwlant is in gesprek met Helmond Sport, om te kijken of die club op een of andere manier kan
gaan participeren.
Serieuze zaak
De Helmondse wandelvoetballers nemen het zelf alvast bloedserieus. Ze trainen niet meer eens in
de twee weken, maar elke week. Ze stonden eerst op gewone sportschoenen maar hebben
allemaal weer kicksen aangeschaft. Ze oefenen voortaan op het hóófdveld van HVV. En ze
trekken bekijks, van leeftijdgenoten vooral. Hopelijk worden ook zij enthousiast. En anders gaat
Berry zich daar wel voor inspannen. "Ik ben niet voor niks ambassadeur."
Sjakie (waarschijnlijk niet zijn echte naam) is er voor de tweede keer bij. Hij kwam laatst mee
met een kameraad. Hij heeft een Real Madrid-shirt aan, beschikt over een puike balbehandeling
en moet moeite doen om niet te rennen. Dat laatste geldt inmiddels ook voor de 65-jarige Fred
Plokker. Die haakte al eerder aan en is sindsdien een stuk kwieker geworden.
Gezelligheid
Maar het gaat niet louter om gezondheid. Het gaat ook om gezelligheid, slap geouwehoer
("Vrouwen zijn ook welkom. Maar het is wel samen douchen hè.") en sociale contacten. Twee
Helmondse wandelvoetballers maken samen muziek. Dankzij de contacten met HVV treedt hun
bandje binnenkort op tijdens de feestavond van de voetbalclub.
De wandelvoetbalwedstrijd zit erop. De uitslag? "19-19." 19-19? Dat was het vorige week ook al.
"17-17 dan." Voor nu maakt het blijkbaar niet uit. Op 9 juni zal dat wel anders zijn. Dan is er een
heus toernooi in Limburg. Het zou toch leuk zijn als Berry er dan bij is.

Toernooigegevens
Het toernooi vindt plaats op woensdag 25 april 2018.

Adres:
Sportpark Houtsdonk
Heeklaan 21, 5706 BP Helmond

Organisatie:
De organisatie is in handen van W.V.V. Old Stars Helmond in samenwerking met stichting JIBB
Helmond.

Dagprogramma
10:00
10:45
11:00
12:30
13:30
16:00
16:15
16:30
17:00

Ontvangst met gebak
Gezamenlijke warming-up
Poule-fase toernooi
Gezamenlijke lunch
Finale programma toernooi
Finale wedstrijd
Einde toernooi
Afsluiting en prijsuitreiking
Goede reis terug!

Algemene omschrijving toernooi
Er wordt in toernooivorm gespeeld met 16 deelnemende teams in poulesysteem. Uiteindelijk zal er
na de finalepoules een OldStars Walking Football toernooiwinnaar uitkomen. Dit winnaar ontvangt
de ‘Brabant Autolease Cup’. Bovendien reiken we een sportiviteitsprijs uit aan het meest sportieve
of gezellige team.

Hoofdveld
Alle wedstrijden worden op het hoofdveld van sportpark Houtsdonk gespeeld. Dit is een
natuurgrasveld. De velden zijn aangegeven met een nummer. De afmetingen zijn uitgezet door
middel van een kalklaag.

Vrijwilligers
De gehele dag worden er vrijwilligers ingezet die verschillende taken op zich zullen
nemen. Bij aankomst heten zij u welkom aan de poort van sportpark Houtsdonk. Verder
worden zij ingezet bij de veldopbouw, het verzorgen van de lunch en de algehele organisatie. Zij
dragen badges met ons clublogo erop om herkenbaar te zijn. Spreek hen gerust aan als er vragen
of problemen zijn.

Spelbegeleiders
De 5 spelbegeleiders hebben ervaring met het fluiten van wedstrijden binnen het voetbal en het
Walking Football. Ze zijn bekend met de OldStars Walking fFotball spelregels. Het begin- en
eindsignaal wordt via speakers aangegeven door de toernooileiding. De spelleiders hebben niet de
mogelijkheid om extra speeltijd toe te kennen. Een mooi opgezette aanval kan daarom abrupt
worden onderbroken door een centraal eindsignaal. Accepteer dit en besef dat de spelbegeleider
hier geen invloed op heeft. Eventuele discussies over het toernooiverloop worden genomen door
de toernooileiding en niet door de spelbegeleiders.

EHBO
De EHBO’ers zijn beschikbaar gedurende het toernooi en zijn herkenbaar aanwezig.

Catering





Koffie/thee met gebak bij ontvangst;
Lunch met 2 consumpties voor koffie/thee/fris;
Overige consumpties voor eigen rekening;
Er worden tijdens het toernooi geen alcoholische dranken geschonken

Kleedkamerindeling
Er zijn 8 kleedkamers beschikbaar. Met twee teams wordt er een kleedlokaal gedeeld.
De indeling is bekend bij het wedstrijdsecretariaat. De kleedkamers worden tijdens het
toernooi niet afgesloten.

Kluisjes
Voor elk team hebben we één kluisje beschikbaar. Bij het aanmelden krijg je de sleutel van het
kluisje uitgereikt. Houd er rekening mee dat de kluisjes een minimaal formaat hebben, maar groot
genoeg zijn voor het veilig opbergen van sleutels, portemonnees en mobiele telefoons.

Warming-up
De warming-up is een belangrijk aspect voor ouderen. De spieren en gewrichten dienen op een
verantwoorde wijze opgewarmd te worden. De gezamenlijke warming-up zal om 10:45 uur gedaan
worden onder leiding van buurtsportcoach Kristian van den Nouwlant.

Loterij
Gedurende het toernooi houden we een loterij waaraan je vrijblijvend kan deelnemen. Voor €1,00
ontvang je twee lootjes. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Foto’s
Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden met de contactpersonen van
de teams gedeeld. Als je liever niet op de foto wilt geef het dan gerust aan. Heb je zelf een aantal
leuke foto gemaakt van een fantastische actie of een memorabel moment deel deze gerust met
ons.

Deelnemende verenigingen

WVV Old Stars Helmond

S.V. Westendorp

Orion Nijmegen

VV Achates Ottersum

SV Juliana ’31 Malden

SV Melderslo

v.v. Wilhelmina Boys

Rood-Wit Veldhoven

RKC Oldstars

Wandelvoetbal Vierlingsbeek

VV Gestel

Wij danken onze sponsoren!

Hoofdsponsor Brabant Autolease

Overige sponsoren

Jibb Helmond:
Mede-organisatie

Albert Heijn XL Helmond:
Lunch

HVV
Accommodatie

Financiële sponsoren
Appelboer Jurrius
Autoschade Mosman
Biertaxi Helmond
Brasserie ‘t Zusje
Café De Karper
Café De Kim
Cafetaria De Smulhoek
De Cock Auto’s
Driessen Verf Helmond
Dusol Vastgoedonderhoud b.v.
Evelien’s Fashion
Garage Kuijten V.O.F.
Garage van Uden
H.S. vereniging Nico

Harem Power
HB Veranda’s
Henk Jongen Auto’s
Kouwenberg Schilderwerken
M. Tomson Helmond
Patrick Pennings Voegwerken
Proeverij de Bank
Resto Ricus
Smits Schuttingen
Tapijthal Tijssen
Van der Horst Meubelen
Van Lieshout Snackwaren
Wijkhuis de Geseldonk

Sponsoren loterij
Dank aan alle bedrijven die prijzen beschikbaar hebben gesteld voor de loterij.

PROGRAMMA POULE-FASE

Poule A
1 Orion Nijmegen 1
2 WVV Old Stars Helmond
3 RKC Oldstars 2
4 Wandelvoetbal Vierlingsbeek 2
Veld 1
Tijd

Wedstrijd

11:00 – 11:12

Orion Nijmegen 1 - Wandelvoetbal Vierlingsbeek 2
WVV Old Stars Helmond - RKC Oldstars 2
RKC Oldstars 2 - Orion Nijmegen 1
Wandelvoetbal Vierlingsbeek 2 - WVV Old Stars Helmond
Orion Nijmegen 1 - WVV Old Stars Helmond
RKC Oldstars 2 - Wandelvoetbal Vierlingsbeek 2

11:15 – 11:27
11:30 – 11:42
11:45 – 11:57
12:00 – 12:12
12:15 – 12:27

Uitslag

Poule B
1 Westendorp 1
2 VV Achates Ottersum
3 VV Gestel
4 SV Melderslo
Veld 2
Tijd

Wedstrijd

11:00 – 11:12

Westendorp 1 - SV Melderslo
VV Achates Ottersum - VV Gestel
VV Gestel - Westendorp 1
SV Melderslo - VV Achates Ottersum
Westendorp 1 - VV Achates Ottersum
VV Gestel - SV Melderslo

11:15 – 11:27
11:30 – 11:42
11:45 – 11:57
12:00 – 12:12
12:15 – 12:27

Uitslag

Poule C
1 Rood-Wit Veldhoven
2 Westendorp 2
3 Orion Nijmegen 2
4 v.v. Wilhelmina Boys
Veld 3
Tijd

Wedstrijd

11:00 – 11:12

Rood-Wit Veldhoven - v.v. Wilhelmina Boys
Westendorp 2 - Orion Nijmegen 2
Orion Nijmegen 2 - Rood-Wit Veldhoven
v.v. Wilhelmina Boys - Westendorp 2
Rood-Wit Veldhoven - Westendorp 2
Orion Nijmegen 2 - v.v. Wilhelmina Boys

11:15 – 11:27
11:30 – 11:42
11:45 – 11:57
12:00 – 12:12
12:15 – 12:27

Uitslag

Poule D
1 ???
2 Wandelvoetbal Vierlingsbeek 1
3 SV Juliana '31 Malden
4 RKC Oldstars 1

Veld 4
Tijd

Wedstrijd

11:00 – 11:12

??? - RKC Oldstars 1
Wandelvoetbal Vierlingsbeek 1 - SV Juliana '31 Malden
SV Juliana '31 Malden - ???
RKC Oldstars 1 - Wandelvoetbal Vierlingsbeek 1
??? - Wandelvoetbal Vierlingsbeek 1
SV Juliana '31 Malden - RKC Oldstars 1

11:15 – 11:27
11:30 – 11:42
11:45 – 11:57
12:00 – 12:12
12:15 – 12:27

Uitslag

Finaleprogramma

Poule E
1 1e poule A
2 2e Poule B
3 1e poule C
4 2e Poule D
Veld 1
Tijd

Wedstrijd

13:30 – 13:42
13:45 – 13:57
14:00 – 14:12
14:15 – 14:27
14:30 – 14:42
14:45 – 15:57

Uitslag

2e

1e poule A Poule D
2e Poule B - 1e poule C
1e poule C - 1e poule A
2e Poule D - 2e Poule B
1e poule A - 2e Poule B
1e poule C - 2e Poule D

Poule F
1 2e Poule A
2 1e poule B
3 2e poule C
4 1e poule D
Veld 2
Tijd

Wedstrijd

13:30 – 13:42

2e Poule A - 1e poule D
1e poule B - 2e poule C
2e poule C - 2e Poule A
1e poule D - 1e poule B
2e Poule A - 1e poule B
2e poule C - 1e poule D

13:45 – 13:57
14:00 – 14:12
14:15 – 14:27
14:30 – 14:42
14:45 – 15:57

Uitslag

Poule G
1 3e poule A
2 4e poule B
3 3e poule C
4 4e poule D
Veld 3
Tijd

Wedstrijd

13:30 – 13:42

3e

13:45 – 13:57
14:00 – 14:12
14:15 – 14:27
14:30 – 14:42
14:45 – 15:57

Uitslag

4e

poule A poule D
4e poule B - 3e poule C
3e poule C - 3e poule A
4e poule D - 4e poule B
3e poule A - 4e poule B
3e poule C - 4e poule D

Poule H
1 4e poule A
2 3e poule B
3 4e poule C
4 3e poule D
Veld 4
Tijd

Wedstrijd

13:30 – 13:42

4e poule A - 3e poule D
3e poule B - 4e poule C
4e poule C - 4e poule A
3e poule D - 3e poule B
4e poule A - 3e poule B
4e poule C - 3e poule D

13:45 – 13:57
14:00 – 14:12
14:15 – 14:27
14:30 – 14:42
14:45 – 15:57

Uitslag

FINALE
Veld 1
Tijd

Finale

16:00 – 16:12

1e

poule E -

Uitslag

1e

poule F

Routebeschrijving
Adresgegevens:
Sportpark Houtsdonk
Heeklaan 21, 5706 BP Helmond

Spelregels Walking Football
1. Rennen

Het rennen met en zonder bal is niet toegestaan. Rennen wordt bestraft met een indirecte
vrije trap op de positie waar de speler is gaan rennen. Alleen snelwandelen is toegestaan.
2. Aantal spelers

Er wordt 6 tegen 6 gespeeld. Wisselen mag ten alle tijd ter hoogte van de middenlijn.
3. Slidings

Het maken van slidings is niet toegestaan.
4. Buitenspel

Is niet van toepassing.
5. Intrap

Indien de bal de zijlijn of achterlijn is gepasseerd, de bal met de voet weer het spel
inbrengen. Dit kan door intrappen of indribbelen. De afstand van de tegenstander bedraagt
minimaal 3 meter.
6. Spelbegin

De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De
tegenpartij moet een afstand van minimaal 3 meter in acht nemen.
7. Balhoogte

De bal mag niet boven heuphoogte worden gespeeld.
8. Vrije trap

Een vrije trap is ten alle tijden indirect. Afstand van de tegenstander bedraagt minimaal 3
meter.
9. Hoekschoppen

Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten genomen.
10. Fysiek contact

Het is niet toegestaan om tegenstanders in de rug te duwen, een schouderduw is ook niet
toegestaan.
11. Scoren

Er mag niet worden gescoord vanaf eigen helft.
12. Afmetingen

Walking Football wordt gespeeld op een veld van 42 x 21 meter met minigoals zonder
keeper.

13. Toelichting wedstrijdprogramma

a. Er wordt centraal gefloten voor het start- en eindsignaal
b. De eerstgenoemde partij begint met de aftrap
c. Bij een gelijke eindstand in de poule wordt de positie bepaald door:
i. Onderling resultaat
ii. Doelsaldo
iii. 3 strafschoppen vanaf de middenlijn, zonder keeper
d. Tijdens de finales zullen er bij een gelijke eindstand strafschoppen worden
genomen vanaf de middellijn.

W.V.V. Old Stars Helmond wenst jullie een gezellig en sportief toernooi toe!

