


Beste toernooideelnemers,

Graag verwelkomen wij jullie op het mooie complex van 
sc Buitenboys om deel te nemen aan de tweede editie van 
de ALMEERSE SPELEN. Wij gaan er vanuit dat wij dit jaar 
zoals vorig jaar weer kunnen genieten van een gezellig, 
relaxt toernooi met spannend en goed voetbal, maar 
vooral ook met respect en geen racisme. 

Met sportieve groet,

Team Afrique-Carib

ALMEERSE SPELEN 2008  1

Z.N.M. Blinker, BA
PR Afrique-Carib Breathtaking Foundation

Voorwoord

Y.R.D. Blinker, BA
CEO Afrique-Carib Breathtaking Foundation
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ALMEERSE SPELEN “Kicking out Racism II”
Achtergrond
Thierry Henry, sterspeler voor Barce-

lona en het Franse 
nationale elftal, 
initieerde de cam-
pagne Stand Up 
Speak Up in 2005 
uit ongenoegen 
over de toename 
van racistische in-
cidenten in Europa. 

Samen met sponsor Nike verkocht hij 
vijf miljoen zwart-witte polsbanden 
aan spelers en fans in heel Europa die 
daarmee hun afkeer van rac-
istisch gedrag in stadions en  
tijdens het spel toonden.

Rol Afrique-Carib
Afrique-Carib erkent dit probleem 
en zetten wij het initiatief van Thi-
erry Henry voort via ons project  
ALMEERSE SPELEN. In ons project wor-
den een aantal jongeren opgeleid tot 
Event Manager. In deze evenementen 
& empowerment cursus leren zij o.a. 
hoe een evenement op te zetten, le-
ren omgaan met gezag, cultuurver-
schillen etc. 
 
 
 

 
 
 

Activiteiten
Op zondag 25 mei zullen de opgeleide 
jongeren al het geleerde in de praktijk 
zetten om de totale organisatie van 
de ALMEERSE SPELEN in goede banen 
te leiden. De activiteiten die de hele 
dag zullen plaatsvinden zijn: atletiek, 
jutte zak springen & voetballen. 

 Respect & geen racistische uitlat-
ingen zijn het allerbelangrijkst voor 
dit toernooi.  Van een ieder wordt 
verwacht dat ze elkaar met respect 
behandelen en geen racistische uit-
spraken tegenover elkaar doen;

 Voor aanvang van het toernooi 
melden de trainers zich bij de toer-
nooileiding;

 Alle wedstrijden dienen stipt op 
tijd te beginnen, verstoringen van het 
wedstrijdschema omdat een team 
niet op tijd bij het veld aanwezig is, 
kan bestraft worden met een regle-
mentaire nederlaag van 2-0;

 Winnaar is het team met de 
meeste punten. Bij een gelijk aantal 
punten, zal worden gekeken naar: het 
doelsaldo. Indien dit ook gelijk is geldt 
het onderling resultaat. Mocht dit ook 
gelijk zijn, dan zal het lot beslissen;

 Beslissingen van scheidsrechters 
zijn bindend. Protesten, in welke vorm 
ook, worden niet in behandeling ge-
nomen;

 In het geval dat een speler het 
veld wordt uitgestuurd of 2 officiële 
waarschuwingen heeft ontvangen 
gedurende het toernooi, wordt er een 
sanctie  bepaald door de toernooilei-
ding;

 Afrique-Carib is niet aansprakelijk 
voor vermissing of zoekraken van go-
ederen, geld, e.d. Elk team zorgt er  
zelf voor dat de waardevolle spullen 
niet in de kleedkamers achterbli-

jven en beheerd worden door een 
begeleider van het eigen team;

 De kleedkamers worden ge-
durende het toernooi NIET afgeslo-
ten omdat meerdere teams hiervan 
gebruik maken. Het achterlaten van 
spullen is dan ook geheel voor eigen 
risico;

 Tijdens het toernooi zullen er 3 
gediplomeerde EHBO’ers aanwezig 
zijn;

 In alle gevallen waarin dit regle-
ment niet voorziet, of waar zaken voor 
tweeërlei uitleg vatbaar zijn, beslist 
de toernooileiding. 
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