Buurt WK
KOSTPRIJS
MOEILIJKHEID
Voetbal is één van de populairste sporten ter wereld, en het brengt mensen van over heel de
bevolking echt samen. Hoe leuk zou het zijn om één groot voetbaltoernooi te organiseren op een
publieke plek in de buurt waarbij iedereen kan meedoen. Het is plezierig en iedereen kan het, het is
een ideaalmoment om meerdere mensen en buren samen te brengen.
Als een toernooi je niet echt helemaal ligt kan je ook op een laagdrempelige manier eenpenalty-cup
organiseren. Daarbij hoe je niet veel op voorhand te regelen en kan iedere voorbijganger meedoen
aan het spel.

Hoe begin je eraan?
Voetbaltoernooi in de publieke ruimte:
Reserveer een sportplein, voetbalveld of pleintje of doe het nog zichtbaarder en organiseer
een toernooi op het dorpsplein. Voetbal is een buitensport die je op zowat elke ondergrond
kan spelen: gras, zand, steen, noem maar op. Liefst zo plat mogelijk. Ook moet je dan
meerdere velden inrichten, zorgen voor alle materialen etc. Hou rekening met aanvraag van
vergunningen en aangiften bij de politie.
Bedenk een geschikte datum voor het toernooi en kijk of (bijna) alle deelnemers dan kunnen.
Kijk ook gelijk of er die dag geen andere activiteiten zijn gepland in de buurt. Hou ook
rekening met het weer.. in de regenen voetballen kan leuk zijn, maar zal wel voor een lage
opkomst zorgen.
Kondig de datum ruim van te voren aan. Begin ook ruim van te voren met de mogelijkheid tot
inschrijven. De deelnemers kunnen zich op voorhand inschrijven op de Facebookpagina
(maak hier maar Facebook-evenement van de activiteit) of via personen die helpen
organiseren.
Leer de spelregels van voetbal vanbuiten. Alle regels vind je hier terug.
Stel een sponsordossiertje .Vraag hiervoor hulp aan het secretariaat in jouw buurt en zoek
enkele lokale handelaars die de prijzentafel van je toernooi willen spijzen. Een flashy
wisselbeker is altijd een mooi aandenken. Als je dit toernooi ruim op voorhand plant (4
maanden op voorhand) kan je ook een Proximity Dossier indienen bij de Nationale Loterij. Dit
is slechts een A4 tekst en je krijgt gegarandeerd sponsoring.
Ga op zoek naar een presentator of een sportkenner die zich geroepen voelt om de punten om
te roepen en die eventueel wat typische voetbalquotes omroept.
PROMO PROMO PROMO

Stel een persberichtje op, verspreid dat een eerste keer twee weken voor je activiteit.
De dag voor het Toernooi bel je nog even actief jouw lokale perscontacten op en verstuur je
een nieuwe persmededeling. Vergeet ook het gemeentelijk infoblad niet.
Gerichte promo via sportclubs, jeugdverenigingen, scholen, e.a. culturele hotspots (Kleurrijke
flyers en affiches kan je voor een prikje aanmaken bij jouw provinciaal Curieussecretariaat
(ontwerp is gratis, printen tegen kostprijs).
Hang affiches uit bij de lokale handelaars.
Denk aan Uitinvlaanderen.be en wattedoen.be.
Eigen nieuwsbrieven, mailings, sociale media, website, de Curieuskalender.
Nieuwsbrieven, sociale media, website van bevriende verenigingen en
samenwerkingspartners
Praat erover, wees fier op je WK-activiteit. Je kan nooit genoeg lawaai maken over jouw
Curieusactiviteit.
Sfeer voor op dag zelf
Werk samen met een gezellig lokaal volkscafé voor de uitbating een sfeervolle bar (drank,
frigo, toog, prijslijsten). Je kan ook gebruik maken van het toogje van jouw provinciaal
secretariaat. Zet voldoende vrijwilligers om de toog te bemannen en maak afspraken met een
lokale brouwer.
Verzamel goede sportmuziek zodat het makkelijker gaat om actief te blijven tijdens het spel.
Je kan ook opzoek gaan naar een buurtbewoner die veel van muziek kent, zodat hij/zij de
plaatjes kan kiezen. (Een geluidsinstallatie kan je lenen op het provinciaal secertariaat)
Denk even na over leuke sfeervolle randanimatie. Ga op zoek naar een old school scorebord
met krijt. En zoek enkele scheidsrechters die de spelregels vanbuiten kennen en niet om te
kopen zijn. Ook moet je dan meerdere velden inrichten, zorgen voor alle materialen etc.
Je kan het plein eventueel inkleden met kunstgras.
Haal de goals bij je buren/sportclubs/jeugdverenigingen. Voorzie ook krijt om de lijnen te
tekenen.
Nodig een bekende keeper/scheidsrechter/speler van de voetbalwereld. Zo kan de speler
zijn/haar talenten tonen op de dag van het buurt-WK!

Hou rekening met
Zoek samenwerkingspartners (hoe meer, hoe beter):
Om meerdere nationaliteiten te bereiken kan je op zoek gaan naar organisaties die
dichter bij deze doelgroep staan
Probeer samen te werken met een fijn buurtcafé voor de uitbating van een eenvoudige
bar.
Bewoners die willen helpen om het plein wat sfeervoller te maken. (Vlagjes, toog,
krijtbord te verkrijgen bij jouw secretariaat)
Zoek in de buurt een jeugdbeweging die eventueel wat tenten kan voorzien (scouts,
chiro, …)
Kunstgras kan je online vragen op GEEF-groepen (FB) of op tweedehands.be kopen …
Materialen de dag zelf:
Is er genoeg materiaal (doelen, voetballen, krijt om lijnen te tekenen op het plein,…)

aanwezig voor ieder veld?
Zorg voor een opbouw en afbraak-ploegje: Wie bouwt de velden op en af?
Zorg voor voldoende doelen of maak zelf een doel tussen twee palen.
Kunstgras voor op het plein kan je terugvinden in de Kringwinkel of buurtbewoners die
het niet meer gebruiken.
Hou een EHBO-kistje bij de hand voor ongelukjes. Ben je bevriend met een dokter of
verpleger? Vraag hem eventueel om vrijwilliger ter plekke te zijn en in te grijpen, mocht
er iets mislopen.
Zijn er veel ploegen die meedoen? Dan voorzie je best genoeg ruimte (en materiaal) zodat er
meerdere wedstrijden gelijktijdig gespeeld kunnen worden.
Geef voldoende informatie over de kostprijs en inschrijvingen op flyers of reclameaffiches.

Over de kostprijs
Heel wat mensen hebben een voetbal liggen (of kunstgras, touw om de doelen te maken,… ).
Drank en eten kan voorzien worden door de lokale buurtbewoners. Zo kunnen zij profiteren
om promo te maken voor hun cafeetje of winkeltje.

Over de medewerkers
Durf afstappen op mogelijke lokale samenwerkingspartners en durf over Curieus vertellen.
Eens je de eerste contacten gelegd hebt, kan dit de basis zijn voor een op regelmatige
tijdstippen terugkerende activiteit.
Geëngageerde buurtbewoners!

Extra info
Is een voetbaltoernooi te ambitieus voor jouw lokale Curieusgroep maar voel je wel de
voetbalmicrobe kriebelen?
Organiseer dan een WK-penalty Cup:
Reserveer een sportplein, voetbalveld of pleintje. Voetbal is een buitensport die je op zowat
elke ondergrond kan spelen: gras, zand, steen, noem maar op. Liefst zo plat mogelijk. Ook
moet je dan meerdere velden inrichten, zorgen voor alle materialen etc. Op het plein kan je
een speciaal plekje voorzien die alleen gebruikt wordt voor de Penalty-cup.
De spelregels zijn simpel:
Ieder schrijft zich individueel in bij het onthaal/inschrijvingsstand of inschrijven per
ploeg die zelf een eigen keeper meenemen (5+keeper). Afhankelijk van het aantal
ploegen, kan je het plein indelen in poules. Zo kunnen de teams meerdere wedstrijden
spelen en liggen ze er niet meteen uit. Maak jouw team herkenbaar! Ploegje van de
bakker, van een café, … (bij het voetbaltoernooi moeten ze zich op voorhand
inschrijven).
Elke speler heeft drie pogingen om op het doel te shotten.
In het doek knip je drie gaten die dienen als mikpunt. Als je gebruik maakt van een groot
doek, is het beter om meerdere gaten te knippen.
Je kan grote en kleine gaten maken. De grote zijn minder punten waard dan de kleinere

omdat deze moeilijker zijn om te mikken.
De doelpunten van iedere speler wordt bijgehouden op een groot krijbord. Degene met
de meeste punten is natuurlijk gewonnen en ontvangt de prijs!
Materiaal:
Groot doek waar je gaten in mag knippen. Hang het doek op aan een touw op het plein. Zorg
wel dat het doek bovenaan en onderaan vast gemaakt wordt, zodat de doelpunten niet
bewegen door de wind (anders zal het moeilijker zijn om te mikken). Werk je liever niet met
een doek, kan je ook gewoon een doel zetten. Iedereen mag op doel trappen en zodra je
ernaast schiet, lig je er uit. Blijf shotten tot er slechts 1 winnaar over is. Heb je veel
deelnemers, werk dan met meerdere doelen.
Je kunt het plekje van de penalty-cup inkleden met kunstgras
Voorzie een leuke prijs voor de winnaar(s). Stel een sponsordossiertje op en zoek enkele lokale
handelaars die de prijzentafel van je toernooi willen spijzen. Een flashy wisselbeker is altijd
een mooi aandenken. Of zorg voor gesigneerde truitjes van een bekende voetbalploeg in de
buurt.

Wil je graag zelf een Curieusactiviteit organiseren?
Meewerken aan één van onze projecten? Of aansluiten bij een Curieusgroep? Welkom!
Vrijwilliger worden (https://www.geniaallokaal.be/vrijwilliger-worden)

