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BELFELDIA TOERNOOI 2019
(O8/O9/O10 & O11/O12)

15 & 16 JUNI 2019

Beste Sportvrienden,
In het weekend van 15 en 16 juni 2019, organiseert vv Belfeldia al weer voor de 25e keer het
inmiddels hoog aangeschreven vv Belfeldia Toernooi. De afgelopen edities is gebleken dat velen
graag naar Belfeld komen. Onder de vele inschrijvingen bevonden zich de afgelopen jaren ook
verschillende Duitse teams waarmee dit toernooi een internationaal karakter heeft verkregen.
Wij nodigen ook uw jeugdteams graag uit voor een prima sportieve dag waarbij allen kunnen
strijden om de hoogste voetbaleer. Wij zorgen voor een prima organisatie en goede sfeer, mede
door alle teams ook zoveel mogelijk op gelijkwaardige sterkte in te delen. Zowel voor deelnemers
uit de hogere klassen als ook voor die uit de lagere klassen zal er een evenwichtig wedstrijdschema
zijn.
Kernpunten
• Deelname is alleen voor E en/of F teams.
• Het toernooi voor O8/O9/O10 teams is op zaterdag 15 juni 2019 (5 + keeper, kwart veld).
• Het toernooi voor O11/O12 teams is op zondag 16 juni 2019 (7 + keeper, half veld).
• Speelvormen volgens KNVB reglement seizoen 2018-2019.
• Ook de strijd om de Penaltybokaal zal weer gehouden worden.
• Inschrijven kan voor zowel hogere als ook lager spelende teams.
• Er wordt een indeling gemaakt op basis van speelsterkte.
• Er is géén inschrijfgeld verschuldigd!
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 mei 2019.
Om in te schrijven, stuur je een e-mail aan toernooien@belfeldia.nl o.v.v. “E&F Toernooi 2018”.
Vermeld daarin het volgende;
• Naam van de vereniging, inclusief teamaanduiding (vb. vv Belfeldia O11-1).
• KNVB klasse indeling (vb. 1e Klasse 301).
• Contactpersoon, inclusief telefoonnr. en e-mail adres.
• Overig, bv een toevoeging over speelsterkte … ?
• Onvolledige of te late inschrijvingen, kunnen mogelijk niet geaccepteerd worden!
Online inschrijven kan via https://www.winstondesign.nl/belfeldia-toernooi-2019
Na inschrijving ontvang je van ons z.s.m. een bevestiging van uw aanmelding. Na het sluiten van
de inschrijfdatum, zullen wij z.s.m. de betreffende toernooi informatie aan de opgegeven
contactpersoon versturen.
Sportieve groeten,
Niels van Heijster
Toernooicommissie vv Belfeldia

