
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende verenigingen 
Dit jaar doen er maar liefst 16 

verenigingen mee aan de Apeldoorn 

Cup;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een deelnemerslijst om van te smullen. 
Alle voetbalverenigingen uit Apeldoorn 
en omstreken die er toe doen zijn 
aanwezig. 
 

Niet alleen maar voetballen 
Hoewel de Apeldoorn Cup een 
voetbalevenement is, zullen we 
ook naast de velden het een en 
ander organiseren. Voor de 
kinderen is er een springkussen, 
voetbal-darts, portretfotografie 
(ga op de foto in het shirt van 
jouw favoriete club) en kan er 
natuurlijk gevoetbald worden op 
het panna veldje. Daarnaast is er 
een hamburgertent en lekker ijs 
van Van Swoll. 
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Nieuwsbrief juli Apeldoorn Cup 2022 

Alle competities zijn ten einde gekomen met een paar hele mooie kampioenschappen en promoties door de verschillende 
Apeldoornse verengingen. Familietoernooien zijn gespeeld, de BBQ-feestjes en jeugdkampen komen ten einde. Maar wij 

zijn al weer druk met de voorbereidingen van de Apeldoorn Cup 2022. 
 

De exacte tijden lees je verderop in deze nieuwsbrief. Traditioneel wordt de Apeldoorn Cup aan het begin van het nieuwe 
voetbalseizoen gespeeld, zo ook dit jaar. Over iets meer dan een maand (zaterdag 20 augustus), trappen we af met de 
eerste wedstrijden. Een vierdaags toernooi als warming-up voor het nieuwe seizoen. 
 

Met 16 deelnemende verenigingen hebben we een hele mooie bezetting en kunnen we het Apeldoorns voetbal in volle 
glorie aanschouwen. We nodigen hierbij elke voetballiefhebber graag uit om één of meerdere wedstrijden te komen 

kijken. 
 

Professionele 
wedstrijdbegeleiding 
Alle wedstrijden van de 
Apeldoorn Cup zullen worden 
geleid door scheidsrechters die 
hoog staan aangeschreven in het 
Apeldoorns voetbal. 
 
De Scheidsrechtersvereniging 
Apeldoorn en Omstreken (SAO) 
die wekelijks de scheidsrechters 
levert voor de reguliere 
competities, heeft ook 
scheidsrechters vrijgemaakt voor 
onze wedstrijden. Hiervoor 
danken wij uiteraard de SAO en 
kijken we uit naar de formidabele 
en objectieve begeleiding van de 
scheidsrechters. 
 

 

Speeltijden 
De wedstrijden van de Apeldoorn 
Cup worden verspreid over 4 
dagen gespeeld op het 
sportcomplex van WSV aan De 
Voorwaarts 450. 
 
Zaterdag 20 augustus;  
13.00 uur, 14.45 uur en 16.45 uur 
(wedstrijdduur 2x 30 minuten) 
 
Dinsdag 23 augustus;  
19.00 uur en 20.45 uur 
(wedstrijdduur 2x 30 minuten) 
 
Donderdag 25 augustus;  
19.00 uur en 20.45 uur 
(wedstrijdduur 2x 30 minuten) 
 
Zaterdag 27 augustus;  
12.30 uur, 14.45 uur en 17.00 uur 
(wedstrijdduur 2x 45 minuten) 
 

 

Vrijwilligers bedankt! 
De Apeldoorn Cup kan alleen 
plaatsvinden als er op grote 
schaal inzet is door vrijwilligers.  
 
Wij willen via deze weg alle 
vrijwilligers bedanken die zich op 
dit moment inzetten bij de 
voorbereidingen van dit mooie 
toernooi! 

 

https://www.facebook.com/svwsv/
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS2Me0yODxAhVOKuwKHZa4De0QFnoECAYQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwsv_voetbal%2F&usg=AOvVaw3HK04wS5IC8U-zwFUXU3RK
https://d.docs.live.net/f630520f71a009fc/Bureaublad/WSV/Nieuwsbrieven/www.wsvapeldoorn.nl


 

 

 

 

  

Goede doel 
Aan de Apeldoorn Cup is een goed 
doel gekoppeld. Dit jaar is dat de 
EvE Foundation. Een stichting 
voor jongeren die één of beide 
ouders hebben verloren. Jongeren 
die vaak niet goed begrepen 
worden door hun directe 
omgeving en extra hulp nodig 
hebben om te voorkomen dat ze 
in een isolement terecht komen. 
Met het geld dat wij aan de EvE 
Foundation kunnen schenken zal 
er naast een initiatief in 
Amsterdam, Utrecht, ’t Gooi, 
Maastricht en Middelburg ook 
gestart worden in Apeldoorn. 
 

Alle bezoekers van het evenement 
die 16 jaar of ouder zijn, betalen 
een toegangsprijs van € 1,00 (de 
toegangskaart is tevens een lot). 
De opbrengst van alle verkochte 
toegangskaarten gaat in zijn 
geheel naar de Foundation. 
Daarnaast kunnen er gedurende 
het evenement extra loten (à € 
1,00) worden gekocht waarvan de 
opbrengst eveneens volledig naar 
de Foundation gaat. 
Onder de verkochte loten 
verloten we ook nog eens een 
aantal prijzen.  
 

Hoofdprijs verloting: Vaartocht 
voor 8 personen van ong. drie uur 
met bezoek aan het Stoomgemaal 
incl. catering op de Schokland 
(aangeboden door Schokland 4 
BV). 
Naast deze hoofdprijs zijn er 
onder andere ook waardebonnen 
van 11Teamsports, 
toegangskaarten voor de 
Julianatoren, Luxe drinkflessen, 
een Philips blender en een 
verrassingspakket te winnen. 
 

Dus kom naar de Apeldoorn Cup, 
koop extra loten en wie weet ga 
je naar huis met niet alleen een 
herinnering aan een mooie dag, 
maar ook een prijs. 
 

Sponsoring 
Een evenement als de Apeldoorn Cup kan niet bestaan zonder sponsoring Om 
de kosten te dekken die aan het evenement verbonden zijn, zijn we zeer 
afhankelijk van sponsorinkomsten. Daarom zijn we ontzettend blij dat de 
volgende sponsoren zich verbonden hebben aan het evenement: 
11Teamsports, Stedendriehoek, MoofPeople, Veeneman Bouw, FSG Academy 
en Broekhuis Apeldoorn. 
 
Langs deze weg willen wij graag alle sponsoren bedanken die de Apeldoorn Cup 
mogelijk maken! 

Loting eerste speelronde 
Onder toeziend oog van bestuursleden van verschillende verenigingen, de pers 
en sponsoren heeft de loting van de eerste speelronde plaatsgevonden. Uit 
deze loting zijn de volgende wedstrijden gekomen: 

Zaterdag 20 augustus 2022    

Tijd Thuis  Uit Veld 

13.00 uur Orderbos - TKA 3 

13.00 uur sp Teuge - Eerbeekse boys 2 

13.00 uur WSV  - Robur et Velocitas 1 

     

14.45 uur ZVV '56 - Loenermark 3 

14.45 uur Beekbergen - Klarenbeek (*) 2 

14.45 uur AGOVV - Albatross 1 

     

16.45 uur Groen Wit '62 - Victoria Boys 2 

16.45 uur Columbia - CSV Apeldoorn 1 

     
(*) Vanwege een feest in Klarenbeek is Klarenbeek de eerste 
speelronde niet aanwezig. Tijdens deze ronde zal een team van 
WSV (combinatie O23 en O19) Klarenbeek vervangen. 

 
 

Apeldoorn Cup spelen we samen 
De Apeldoorn Cup spelen we samen. Spelers, staf, bestuursleden en 
toeschouwers van alle 16 deelnemende verenigingen maken het evenement. 
Naast een sportieve doelstelling (iedereen wil winnen) en maatschappelijke 
doelstelling (we doneren een bijdrage aan het goede doel, de EvE Foundation) 
hebben we ook een sociale doelstelling; we maken het evenement samen tot 
een succes! We supporten alle deelnemende teams en je eigen team natuurlijk 
een beetje meer. We houden het sportcomplex schoon en we maken er met z’n 
allen een mooi evenement van! 
 
Graag tot ziens bij de Apeldoorn Cup op het sportcomplex van WSV aan De 
Voorwaarts 450. 


