
FC Emmen Shoot Out Bokaal           

speciaal voor amateurverenigingen Drents Verbond 

Het is rust tijdens de wedstrijd van FC Emmen. Jij pakt jouw bal op en loopt 

naar de middellijn. Het publiek op de tribune houdt de adem in en kijkt met jou 

mee. Je dribbelt á la Messi de bal voor je aan richting het doel. Je krijgt de 

keeper en met name het doel in het vizier. Je hart begint wat sneller te kloppen. 

Als je bijna bij de keeper bent kies je je hoek en je schiet! En……………………………… 

FC Emmen Shoot Out Bokaal 

Speciaal voor de amateurverenigingen verbonden aan het Drents Verbond! 

In de rust tijdens de thuiswedstrijden van FC Emmen vanaf vrijdag 3 februari. 

Van elke amateurvereniging een team E-Junioren (5 jongens of meisjes)* 

In 4 voorrondes steeds twee teams tegen elkaar (door middel van loting) 

Halve finale (loting)  

Finale  

Hoofdprijs 

De 5 deelnemers van het winnende team mogen samen met elk 2 

(voetbal)vriendjes (dus totaal 5 x 3 = 15 deelnemers) genieten van een leuke 

voetbalclinic van een aantal 1e elftalspelers FC Emmen, op een woensdagmiddag 

op het hoofdveld van De JENS Vesting, inclusief patat en drinken. 

Toegangskaarten 

Elke deelnemend E-team ontvangt 8 vrijkaarten (5 deelnemers en 3 begeleiders). 

Daarnaast verzoekt FC Emmen aan de club om reclame te maken voor het 

deelnemen van het eigen E-Junioren team en de mensen op te roepen om zelf ook 

een kaartje te kopen en het team te ondersteunen. Kopen de ouders, opa’s, oma’s, 

teamgenoten etc. een kaartje via internet dan ontvangen zij 10% korting, terwijl 

binnen de huidige Ticketing-actie de amateurvereniging zelf aan het einde van 

het seizoen ook nog eens 20% van de opbrengst ontvangt! 

* Tip: organiseer binnen de eigen vereniging om de 5 deelnemers te selecteren 

een eigen Shoot Out-competitie. Iedereen neemt na de trainingen een Shoot Out 

en op die manier maak je een leuke extra competitie en selecteer je op een 

eerlijke wijze de uiteindelijke 5 deelnemers! 


