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Toerisme
1. Presentatie Angers Toerisme
ANGERS, EERSTE STAD VAN FRANKRIJK WAAR HET GOED IS OM TE LEVEN!

ANGERS HOUDT VAN SPORTEN!
Angers aime le sport!
Ideaal gelegen aan de poorten van het Westen op 1u15 van de Atlantische kust, bekend om zijn
milde klimaat, Angers is gerangschikt 1e stad in Frankrijk waar het goed is om te wonen (Express Septembre 2019) en 1e groene stad in Frankrijk, met 51m² van 'groen per inwoner.
Angers richt zich resoluut op het goede leven, zoals gewoon genieten van een wandeling in de stad
terwijl je het kasteel van de hertogen van Anjou en zijn 17 torens van kalksteen en leisteen bewondert,
de rust herontdekt door te kanoën vanaf het eiland Saint-Aubin, overgave per fiets naar de charme
van de eet en drink gelegenheden aan de oevers van de Loire guinguettes des bords de Loire, of laat
u meeslepen door de vele sportieve en culturele evenementen die het jaar doorkruisen (Tout Angers
Bouge; straattheaterfestival Les Accroche-cœurs, het Festival d'Anjou .. .). Les Accroche-cœurs, le
Festival d’Anjou...).
De stad Angers werd op nationaal niveau bekroond door 4 winnaars tijdens de prijsuitreiking van de
labels "Active and Sporting City", in 2018. Angers was dus de eerste stad in Frankrijk die dit niveau van
erkenning bereikte dat de energieën van de Ministerie van Sport, de Nationale Vereniging van gekozen
functionarissen belast met Sport (ANDES) en de Union Sport et Cycle. Sport (ANDES) et de l’Union Sport
et Cycle.
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Gastronomie:
Top 10 gerechten en specialiteiten uit Anjou
Top 10 des plats et spécialités de l'Anjou
Trakteer uzelf op Anjou-specialiteiten, van voorgerecht tot dessert, inclusief smakelijke
gerechten op basis van Loire-vlees of vis. Hierbij onze suggesties van de 10 specialiteiten van
Anjou.

Intelligente territorium Angers Loire Metropool:
Altijd in beweging
Angers: op weg naar de stad van morgen
Angers : cap sur la ville de demain
Het afgelopen jaar is de agglomeratie Angers Loire Metropool begonnen met een zogenaamde
"intelligente" territoriumbenadering. De implementatie van deze aanpak is toevertrouwd aan
een consortium van bedrijven, volgens een heel specifiek principe: de wereldwijde publieke
prestatiemarkt. Interview met Constance Nebbula, gemeenteraadslid en gemeenteraadslid
van Angers, afgevaardigde voor Digital Transactie en Slimme omgeving, tevens voorzitter van
Angers Technopole.
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2. Presentatie Angers Sport
Angers, een echte sportstad !
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2ème ville de France du baromètre des villes cyclables 2e stad van Frankrijk in de
barometer van fietssteden van de Franse Federatie van fietsgebruikers (2020)
50% van de Anjou's beoefent een regelmatige sportactiviteit
36.000 sportlicentiehouders en leden van een club of sportvereniging
275 sportverenigingen
89 disciplines
3.500 vrijwilligers
6 professionele sportteams (Angers SCO, UFAB, Les Ducs d’Angers, EAB, Les Loups
d’Angers, Angers SCO Handball)
383 sportfaciliteiten, waaronder 1 bowlingbaan, 1 roeibasis, 1 Olympische ijsbaan, 1
wielerbaan, 1 50m zwembad, 1 waterveldveld gloednieuw exclusief voor hockey.
5 zwembaden waarvan 1 AquaVita aqualudisch centrum centre aqualudique AquaVita

3. Angers Jumelages Zustersteden
L’Association Angers Jumelages
Ontwikkelt gemeenschappelijke burgerprojecten, door jong en oud te mobiliseren, door de
cultuur van elke stad tot een vector van kennis en uitwisseling te maken.
Het hele jaar door heeft elke inwoner de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende
activiteiten die worden uitgevoerd door de Angers Jumelages vereniging. Er zijn veel en
gevarieerde mogelijkheden om een beetje van je tijd, je energie, je passies, je talenten te
besteden, om spannende, duurzame projecten met een sterke internationale dimensie te
initiëren en op te zetten
Creëer een intergenerationele en interculturele sociale band.
Onze zustersteden :

Angers is verbroederd met vijf Europese steden en drie steden uit andere continenten:
OSNABRÜCK (DUITSLAND)
HAARLEM (NEDERLAND)
WIGAN (VERENIGD KONINKRIJK)
PISA (ITALI)
TORON (POLEN)
SODERTALJE (ZWEDEN)
AUSTIN (TEXAS, VS)
YANTAI (CHINA)
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4. Toernooi presentatie

WELKOM BIJ HET INTERNATIONALE
HOCKEYTOERNOOI SCO ANGERS
A. Toernooi Poster
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B. VOORWOORD
Dankzij de organisatie van het Franse Veteranenkampioenschap 2019 lanceert de SCO ANGERS
HOCKEY een nieuwe uitdaging "Hockey but not only ...»
Dit bevat alle informatie die je nodig kunt hebben voor ons toernooi.

C. HANDIGE INFORMATIE VOOR HET TOERNOOI
∙ Het ingevulde registratieformulier wordt op de dag van het toernooi aan de controletafel
gepresenteerd, samen met de voor- en achternaam van de spelers en het rugnummer
∙ Het team wordt begroet door een ANGERS SCO-manager en zal je vergezellen naar een
teamkleedkamer.
∙ Een presentatie van elk team in uniform zal plaatsvinden voor aanvang van het toernooi om 13.00
uur en aan het einde van een welkomstdrankje zullen alle teams aan elkaar gepresenteerd worden.
∙ Gedurende het toernooi worden er cateringpunten (eten, drinken) in het Stadion voor je
beschikbaar gesteld.
∙ Gedurende het toernooi wordt een animatie in de vorm van een loterij georganiseerd.
∙ Aan het einde van het toernooi wordt elk team beloond en worden er verschillende beloningen
uitgedeeld.
∙ U krijgt bij aankomst 2 flessen water, die u vervolgens kunt aanvullen door aankoop of bij een
waterpunt.
∙ Ten slotte, OM DEZE PRESENTATIE TE BEINDIGEN, ZULLEN WE TWEE GASTEN ZONDAGMIDDAG
BELONINGEN DIE MET HUN AANWEZIGHEID HEBBEN WETEN TE VERBINDEN EN AMMUSEREN.
∙ in afwachting van dit geweldige Hockeyfestival staat het hele organiserende team tot je beschikking
om je van alle nuttige en nodige informatie te voorzien.
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D. ALGEMENE REGELS
SCO ANGERS HOCKEY organiseert een hockeytoernooi (7 x 7) voor de categorie Veteranen Dames
(+35 jaar) en Heren (+40 jaar)
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2022. Dit toernooi start op

zaterdag 10.00 uur tot 20.00 uur en zondag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het zal plaatsvinden
in de sportfaciliteiten van het stade Josette et Roger Mikulak, rue Jules Ladoumègue 49000 ANGERS.
Het evenement heeft een trofee, genaamd "Challenge Marie-Claude GAUDIN", die zal worden
uitgereikt aan de winnaars Dames en "Yann Révérend" in de mannenuitdaging van het toernooi. Het
zal elk jaar opnieuw in het spel worden gebracht. Deze trofee wordt definitief toegekend aan de club
die het toernooi 3 jaar op rij heeft gewonnen. Beloningen worden toegekend aan alle teams op basis
van ranking en prestaties. Elk team zal maximaal 11 spelers kunnen presenteren en inschrijven (7 op
het veld, inclusief de keeper + max 4 wisselspelers + 1 coach) met een tolerantie van 1 speler van +
30 voor meisjes en + 35 voor jongens.
Let op: Spelers kunnen alleen spelen met het team waarin ze zijn ingeschreven.
Elke delegatie moet zich verzekeren voor alle ongevallenrisico verzekering met betrekking tot haar
leden en voor hun burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden. SCO D'ANGERS HOCKEY SUR GRASON
wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot diefstallen, verliezen of ongevallen die optreden
als gevolg van of tijdens de duur van het toernooi.

E. SPORTREGLEMENTEN
Het toernooi wordt voorafgegaan door een presentatie van alle delegaties. Het toernooi vindt plaats
over 2 dagen op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2022. Maandag is vrij en gewijd aan toerisme
(enkele ideeën om onze regio te ontdekken aan het einde van het presentatiebestand). Elke club die
zich wil terugtrekken, moet dit vóór 21 mei 2022 melden. Vanaf 22 mei 2022 wordt de aanbetaling
geïnd en niet terugbetaald.
Administratieve modaliteiten
Elke club vult de bijgevoegde lijst in (naam, voornaam, rugnummer van elke speler en coach). Deze
lijst wordt verzonden wanneer u zich inschrijft of wordt uiterlijk achtergelaten bij aankomst op de SCO
Angers-faciliteiten op de dag van het toernooi. Elke team zal een functionaris aanstellen die zal worden
opgenomen in de technische commissie van het Toernooi en in die hoedanigheid zal deelnemen aan
de besprekingen over elk geschil met betrekking tot zijn team.
Elke deelnemende club moet 2 sets shirts in verschillende kleuren presenteren (1 set "officiële kleur",
1 set "reservekleur")
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Onderscheidingen
Alle teams krijgen een beloning in overeenstemming met de eindrangschikking. Het team dat het
toernooi heeft gewonnen, ontvangt echter de "Marie-Claude GAUDIN en Yann Révérend." Trofee.
Deze trofee zal het volgende jaar opnieuw in het spel worden gebracht, zelfs als het winnende team
niet deelneemt aan het genoemde toernooi. Als een team deze trofee 3 OPEENVOLGENDE keer wint,
wordt deze trofee definitief toegekend.
Beheer van het toernooi: Het beheer van het toernooi zal worden geplaatst onder de
verantwoordelijkheid van de heer LERAY EMMANUEL, voorzitter van de SCO van Angers Hockey sur
GAZON.

F. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN DEELNEMER :
Dit toernooi wordt georganiseerd met buitenlandse en Franse teams. In een eerste fase worden ze
ingedeeld in verschillende groepen op basis van het aantal registraties. De verdeling van de teams in
groepen geschiedt door loting onder verantwoordelijkheid van het organisatiecomité dat voor het
toernooi is aangesteld.
Verloop van het toernooi : Alle wedstrijden vinden plaats op de 3 velden (2 kunstgras + 1 gras. Elk
team speelt op deze twee speeloppervlakken tijdens de eerste fase, afwisselend en volgens het
vastgestelde schema.
De finales en klassementswedstrijden worden op zondag gespeeld. Alle wedstrijden worden
gespeeld met teams van 7 spelers en tot 4 wisselspelers. Elk team dient minimaal 5 minuten voor
aanvang van de wedstrijd gereed te zijn.
Een vertraging van meer dan 5 minuten na de officiële speeltijd resulteert in een verloren wedstrijd
(0 punten - 0 doelpunten).
In overeenstemming met de hockeyregels mag de vervangen speler tijdens een spelonderbreking
terugkeren naar de wedstrijd.
Wedstrijdtafel: Er zal een scorelijst zijn om de resultaten te noteren onder leiding van de
scheidsrechters (2 scheidsrechters per team) en om alle deelnemende teams te informeren over alle
vragen met betrekking tot de organisatie van het toernooi.
Speelduur: De speelduur voor elke ontmoeting is als volgt.
- Eliminatiefase = 20 minuten
- Eindklasseringsfase = 20 minuten
Finale = 2 x 15 minuten
- Toegekende punten: de toegekende punten voor elke wedstrijd:
- Wedstrijd gewonnen = 4 punten
- Gelijkspel met doelpunten = 2 punten
- Gelijkspel zonder doel = 1 punt
- Verloren wedstrijd = 0 punt
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Verloop van het toernooi: Het toernooi vindt plaats in twee fasen:
- "RANGSCHIK" fase, - "CLASSIFICATIE" fase
- Eerste fase "RANGSCHIK" In elke groep komen alle teams onderling samen. Aan het einde van de
eerste fase wordt een ranglijst opgesteld
Tweede fase - bekend als "CLASSIFICATIE" Vanuit deze competitie vindt directe kwalificatie plaats.
Aan het einde van de wedstrijden van de eerste fase, en afhankelijk van het klassement, ontmoeten
alle teams elkaar in de kwartfinales via een kruisingssysteem:
- de 1e van groep 1 ontmoet de 2e van groep 2 - De 1e van groep 2 ontmoet de 1e van groep 1 enz.… Aan het einde van deze kwartfinale is er de finale en de wedstrijd om de 3e en 4e plaats.
Classificatiemethode: Alle classificaties worden uitgevoerd volgens de onderstaande bepalingen:
- Individueel doelgemiddelde
- Algemeen doelpuntengemiddelde (verschil tussen gescoorde en tegendoelpunten)
- De beste aanval
- Shoot out-sessie
shoot out-sessie uit. Van elk team worden 2 verschillende spelers aangewezen. Het team dat het
voordeel heeft behaald van gescoorde doelpunten nadat alle 2 spelers hebben deelgenomen, wordt
tot winnaar uitgeroepen. Als er aan het einde van deze fase een gelijke stand is, wordt 1 speler (1
speler van elk team) aangewezen en is het principe van directe eliminatie van toepassing. Een speler
die op doel heeft geschoten, mag alleen schieten als alle spelers van hetzelfde team hebben
geschoten. Het team dat het voordeel heeft behaald na de gelijk gespelde shoot-out goals, wordt tot
winnaar uitgeroepen.
Alle opwarming voorafgaand aan de wedstrijd moeten buiten de speeloppervlakken plaatsvinden en
meer in het bijzonder in de daarvoor bestemde ruimte.

G. ARBITRAGE
Elk team moet 2 scheidsrechters aanwijzen onder zijn deelnemers (spelers, coaches, begeleiders,
enz.). Ze zullen 5 minuten voor de aftrap aan de jurytafel arriveren om de fluitjes, het wedstrijdpunt,
de stopwatch, het wedstrijdblad en de "chocolade" dozen op te halen.
Spellen:
In het geval van fouten in het goal gebied, zal de strafcorner worden vervangen door een directe
aanval op de doelverdediger "shoot out", die moet worden uitgevoerd door de speler die de
overtreding heeft geleden of de laatste aanvaller die de bal raakt. De looptijd is 8''. De verdedigers
staan in het midden van het veld en kunnen pas ingrijpen als de 8 seconden zijn verstreken.
In het geval van een baluittreding of een onbedoelde fout binnen het kleine gebied, zal de
strafcorner worden vervangen door een fout buiten het gebied. Het zal niet mogelijk zijn om een
directe paas in de cirkel te maken.
Het is verboden om de bal te slaan (schieten) en alleen duwen en andere speeltechnieken toe te
staan in overeenstemming met de FIH-reglementen.
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Slag kan alleen worden uitgevoerd om op doel te schieten.
Racletten is toegestaan wanneer het wordt uitgevoerd in "lege" ruimtes.
Dankzij deze regels proberen we het risico op mogelijke verwondingen te minimaliseren, om een
leuke tijd te hebben rond onze passie.

Elk team heeft de spelers die het geschikt acht en kan de nodige wissels aanbrengen.
Alle spelers van hetzelfde team moeten dezelfde shirts en dezelfde kleuren dragen voor korte
broeken en sokken, enz.

CONDITIE
We herinneren iedereen eraan dat dit een hockeyvakantieweekend is met als enig doel een zo goed
mogelijke tijd te hebben, daarom zijn maximale sportiviteit, ontmoetingen en kameraadschap
vereist, kortom;

fair-play.

De organisatie behoudt zich het recht voor om elk aspect van het reglement te wijzigen, voor of
nadat het toernooi is begonnen, door de afgevaardigden van alle teams van deze wijzigingen op de
hoogte te stellen.
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H. Verloop van het toernooi: (Voorlopig)
Zaterdag 4 juni 2022
10:00 uur Welkom van de teams
11:00 uur Start van de eerste wedstrijden
13:00 Pauze (Presentatie van delegaties en welkomstdrankje)
14.00 uur Hervatting van de wedstrijden
19:00 Einde wedstrijden, eerste deel
20:00 uur Aperitief/ Muziek (inbegrepen)
21.30 uur Diner/ Concert (inbegrepen)
01:00 Einde
Mogelijkheid om het stadscentrum te bereiken om de avond voort te zetten (Nachtbezoek
aan Angers, bars, nachtclubs ...)

Zondag 5 juni 2022
08H00 Welkom van de teams voor de eerste wedstrijden (zie schema)
09h00 Hervatting wedstrijden tweede deel
12.00 uur Pauze
13:00 Hervatting van de laatste wedstrijden
16.00 uur Einde wedstrijden en prijsuitreiking

Maandag 6 juni 2022
Toerisme (vrij)
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5. INTENTIE VAN DEELNAME
SCO d’Angers Hockey
Veldhockeyfestival voor vrouwelijke/ mannelijke veteranen
4 en 5 juni 2022
Land :
CLUB :

Aantal licentiehouders :

PRÉSIDENT :

Naam teamverwijzing :

ADRES :
POSCODE :

Ville :

TELEFOON:
E-MAIL :

De club ---------------------------- heeft interesse in deelname aan het International Veterans Field Hockey Festival
op 4 en 5 juni 2022.

Reactie gewenst voor 31 januari 2022

Angers Jumelage
Fr

: angersjumelages@gmail.com

: denisrose2@gmail.com ; emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr

NL

: thomaseveleens@hotmail.com

B

: thomaseveleens@hotmail.com

I

: angersjumelages@gmail.com

PL

: angersjumelages@gmail.com

GRB

: emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr ; denisrose2@gmail.com

D

: mg@mickaelgohlke.com

SP

: fredericpare@hotmail.com

GROUPE SCO D’ANGERS HOCKEY
Stade Paul Robin 49000 Angers
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Président : Emmanuel.leray@hockeyscoangers.fr

6. Overnachtingen :
https://www.booking.com/
http://www.airbnb.fr/hébergements/angers
https://www.campingangers.com
●

Location chalet, mobil-home, 5 min du terrain

https://tourisme.destination-angers.com

…

7. Tourisme :
Angers :
●
●
●
●
●
●
●

Château d’Angers
Cathédrale d’Angers
Terra Botanica
Musée Lurçat
Musée des Beaux-Arts
Galerie David d’Angers
Jardin des Plantes
● Maison d’Adam

● …
A proximité :
Musée des 24H du Mans
Le Puy du Fou

Vallée de la Loire :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Château de Villandry
Château de Chaumont
Château de Serrant
Château de Saumur
Château d’Ussé
Château Royal d'Amboise
Château de Langeais
Château de Chambord
Forteresse Royal de Chinon

● …
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60 km
110 km
15 km
50 km
50 km
105 km
70 km
150 km
70 km

