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Beste sportvriend, 
 
Toen ik gevraagd werd een voorwoord te schrijven, moest ik terugdenken 
aan het moment dat ik voor het eerst met Walking Football in aanraking 
kwam. Dat was bij PSV. Ze vroegen me destijds 
om een team te trainen van 60-plussers. Een 
groep waar de leeftijdscategorie eigenlijk de 
enige overeenkomst was, maar vooral een groep 
met grote verschillen wat betreft conditie en 
bewegingsvaardigheden. Hoewel ik eerst 
sceptisch was, bleek het werken met deze 
mannen en vrouwen fantastisch te zijn. Tot op de 
dag van vandaag vind ik het prachtig om met 
elkaar buiten bezig te zijn en het balletje te laten 
rollen. En bij DBS vinden we het omgaan met en omzien naar elkaar zeker zo 
belangrijk daarbij. 
 
Persoonlijk heb ik me de afgelopen jaren verdiept in trainingsmethoden voor 
ouderen om zo fit mogelijk te worden of te blijven. Dit alles onder het motto 
‘Een Leven Lang Fit’. Het heeft me doen inzien dat we zo lang mogelijk en 
met plezier moeten blijven sporten. En dat is dus precies was het doel is van 
Walking Football. Ik zeg dan ook vaak: Use it or Lose it …  

  
De afgelopen twee jaar hebben we als DBS Oldstars aan verschillende leuke 
toernooien mogen meedoen. Nu vinden we dat de tijd rijp is om voor het 
eerst ons eigen toernooi te organiseren voor de Oldstars van de andere 
verenigingen. En daar ben ik best een beetje trots op. Trots op onze groep 
mannen en vrouwen die samenwerken om dit toernooi van de grond te 
krijgen én tot een succes te maken. 
 
Ik wens elke deelnemer een gezond, gezellig en sportief toernooi toe.  Als u 
dit straks na afloop meeneemt naar huis dan is het voor ons een succes 
geweest.  
 
Peter Cocu 
Trainer DBS 
 
Ontvangst 

De deelnemers aan het toernooi kunnen bij aankomst in de kantine terecht 
voor een kop koffie of thee.  
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Registratie 

Elk team meldt zich rechts van de bar aan bij de Toernooi-balie. Hier worden 
de teams geregistreerd en de toernooibijdrage betaald. De teams ontvangen 
hier ook de polsbandjes die nodig zijn om de kleedruimten te betreden en de 
lunch te nuttigen. Zonder polsbandje heeft men geen toegang tot de 
kleedruimte of de aangeboden lunch.  

Dagprogramma 
 
09.00 uur  Inloop, registratie en koffie 
09.45 uur  Opening toernooi door Philip Cocu 
10.00 uur  Start Wedstrijden 
12.00  uur   Lunch 
13.15 uur  Start Wedstrijden 
15.00  uur  Einde wedstrijden 
15.15 uur  Uitreiking Fairplay-cup door Theo Mommers 

Afsluiting, loterij-trekking en start 3e helft 
 
Aandachtspunten  

• Er zijn voor, tijdens en na het toernooi voldoende leden van de 
organisatie aanwezig in- en rondom het veld om uw vragen te 
beantwoorden.  

• Er is EHBO aanwezig van 9.30 uur (half uur voor aanvang toernooi) tot 
15.30 uur (dat is 30 minuten na beëindiging laatste wedstrijden).  

• Het lijkt een open deur, maar let erop dat u geen waardevolle spullen 
achterlaat in de kleedkamer.  

• Gevonden voorwerpen kunnen bij het wedstrijdsecretariaat worden 
afgegeven dan wel worden opgehaald.  

• De toernooiorganisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden 
gesteld voor enig letsel of tijdens het toernooi verloren gegane 
eigendommen.  
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Fairplay Cup 

 
Het toernooi kent geen winnaar in de zin van het team met de meeste 
wedstrijdpunten. Er wordt derhalve ook geen finalewedstrijd gespeeld. Wel 
worden de standen bijgehouden. 
Aan het eind van de dag zal de Fairplay Cup uitgereikt worden aan het team 
dat deze prijs heeft verdiend op basis van de scores van de scheidsrechters. 
 
Spelregels Walking Football  

De spelregels in het kort:  

• Minimale leeftijd van speler is 60 jaar  
• We spelen zes tegen zes zonder keeper.  
• Er mag, met of zonder bal, niet worden gerend.  
• Er mogen geen slidings worden gemaakt.  
• De bal mag niet boven heuphoogte worden gespeeld.  
• Buitenspelregel is niet van toepassing  
• Indien de bal de zij- of achterlijn passeert, wordt deze met de voet weer 

in het spel gebracht (trappen of dribbelen)  
• Een doelpunt gemaakt vanaf de eigen helft geldt niet.  
• Er mag doorlopend gewisseld worden; wisselen vanachter het eigen 

doel.  
• De tegenstander neemt 3 meter afstand bij vrije trap.  
• Het veld meet 20 x 40 meter.  
• Een wedstrijd duurt 12 minuten, er wordt niet van helft gewisseld.  
• De aanvang en het einde van de wedstrijd worden centraal aangegeven.  
• Deelname aan het toernooi betekent accepteren van deze 

toernooiregels.  

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, is de 
beslissing van de scheidsrechter bepalend!  

 

 
  



 

 5 

DBS-OLDSTARS 
 

Kleedkamer indeling 
 

Kleedkamer 
 

Teams 

1 Scheidsrechters 
2 DBS 1 + DBS 2 
3 PSV Herdgang  + PSV Tongelre 
4 Gestel + Wilhelminaboys 
5 Unitas + BLC 
6 DAW Schaijk + Rood Wit 
7 Nuenen + Antilliaans team 
8 WVV Oldstars Helmond + Bosuilen 
9 Dames diverse teams 

10 Organisatie/EHBO 
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Lunch-schema 
 
De lunch voor de deelnemers vindt plaats in de DBS-kantine. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat u een polsbandje draagt. In verband met de capaciteit 
worden de teams in twee groepen ingedeeld. In onderstaande overzicht 
worden de groepindeling en tijdstippen weergegeven. 
 
 

Groep 1 

12.00 – 12.30 uur 

(Rode polsbandjes) 

 

 
Groep 2 

12.30 – 13.00 uur 

(Groene polsbandjes) 

 
 

• PSV Tongelre 

• Unitas 

• Wilhelmina Boys 

• Nuenen 

• WVV Oldstars Helmond 

• Antilliaans team 

• DBS 2 

  
• Bosuilen 

• Rood Wit 

• DBS 1 

• BLC 

• Gestel  

• DAW 

• PSV Herdgang 
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Poule-indeling 
 

Poule 1 Poule 2 
DBS 1 DBS 2 
PSV Tongelre PSV Herdgang 
WVV Oldstars Helmond Gestel 
De Bosuilen (VV Valkenswaard) Wilhelmina Boys 
Unitas DAW Schaijk 
Rood Wit Nuenen 
BLC Antilliaans Team 

 
Wedstrijdschema 

 
Tijdstip Veld 1 Veld 2 Veld 3 

 
10.30 uur DBS 1-PSV Tongelre Helmond-Unitas Gestel-DBS 2 
10.45 uur Bosuilen-BLC PSV Herdgang-

DAW 
Antilteam-W.Boys 

11.00 uur DBS 1-Helmond PSV Tongelre-
Rood Wit 

DBS 2-Nuenen 

11.15 uur Unitas-Bosuilen Antilteam-Gestel W. Boys-PSV 
Herdgang 

11.30 uur Rood Wit-DBS 1 BLC-Helmond DAW-DBS 2 
11.45 uur PSV Tongelre-Unitas W. Boys-Nuenen PSV Herd-Antilteam 
12.15 uur Bosuilen-Rood Wit DBS 1-BLC Gestel-DAW 
 
12.00 uur 
 

 
Pauze    (Zie lunchschema) 
 
 

13.15 uur Helmond-PSV 
Tongelre 

DBS 2-Antilteam Nuenen-PSV 
Herdgang 

13.30 uur Unitas-DBS 1 BLC-Rood Wit DAW-W. Boys 
13.45 uur PSV Tongelre-Bosuilen Antilteam-Nuenen PSV Herdgang-

Gestel 
14.00 uur Rood Wit-Helmond Unitas-BLC W. Boys-DBS 2 
14.15 uur Bosuilen-DBS 1 Nuenen-Gestel DAW-Antilteam 
14.30 uur BLC-PSV Tongelre Rood Wit-Unitas DBS 2-PSV 

Herdgang 
14.45 uur Helmond-Bosuilen Nuenen-DAW Gestel-W. Boys 
 
15.00 uur 
 

 
Einde wedstrijden 

 
Start 
prijsuitreiking 

 
En start 3e helft 
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Loterij 

Tijdens het toernooi worden loten verkocht waarmee je kans maakt op leuke 
prijzen. In het prijzenpakket zitten onder meer een shirt en bal die door de 
selectiespelers van PSV gesigneerd zijn. Ook maakt men kans op een van de 
drie heerlijke wijnpakketten die door Wijnhuis Soons ‘Is Est Est Est!’ ter 
beschikking zijn gesteld. 

 

Sponsoren  
 
Graag wil DBS de volgende personen bedanken voor hun belangrijke steun 
bij het realiseren van dit toernooi. 
 
Theo Mommers (Hoofdsponsor) 
Ron Nendels 
Peter Cocu 
Wim Soons 
Philip Cocu 

Tot slot willen we natuurlijk alle medewerkers en leden van DBS bedanken die 
zich hebben ingezet om dit toernooi te organiseren en te laten slagen.  

Organisatie DBS Walking Football toernooi 2019  
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Ron Nendels

Praktijkadressen
Veldhoven: Keelweg 41
Eindhoven: Het Schaapsdijk 109 (DBS-sportpark)

Bel 06-29405129
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