
  

  
 

 

 
 
 

V.V. Sittard nodigt uw vereniging van harte uit om deel te 
nemen aan het V.V. Sittard Kika toernooi 2022 

 
We spelen samen voor Stichting KiKa. Hiermee dragen wij allemaal op een sportieve manier bij aan een 

prachtig doel. We streven naar 281 deelnemende teams verspreid over verschillende 

jeugdcategorieën. De indeling naar sterkte is verder uitgebreid zodat ieder kind op zijn of haar eigen 

niveau speelt. In totaal zijn er minimaal 25 categorieën. 

 

Categorie Niveau 
Max 

teams 
10-jun 11-jun 12-jun 17-jun 18-jun 19-jun 25-jun 26-jun 

JO19 2de / 3de klasse 5 18.00 uur        

JO17 2de / 3de klasse 5    18.00 uur     

JO15 1ste klasse 5      13.30 uur   

JO15 2de / 3de klasse 8  17.30 uur       

JO13 2de / 3de klasse 8  13.30 uur       

JO12 HK / 1ste klasse 8     9.00 uur    

JO12 3de klasse 8      9.00 uur   

JO11 HK / 1ste klasse 8     13.30 uur    

JO11 2de klasse 8  9.00 uur       

JO11 3de / 4de klasse 8  9.00 uur       

JO10 HK / 1ste klasse 16   9.00 uur      

JO10 2de klasse 16   9.00 uur      

JO10 3de / 4de klasse 16   9.00 uur      

JO9 HK / 1ste klasse 16   13.30 uur      

JO9 2de klasse 16   13.30 uur      

JO9 3de / 4de klasse 16   13.30 uur      

JO8 HK / 1ste klasse 16       9.00 uur  

JO8 2de klasse 16       13.30 uur  

JO8 3de / 4de klasse 16       13.30 uur  

JO7 Hoog 24        13.30 uur 

JO7 Laag / starters 24        9.00 uur 

MO13 2de klasse 8  9.00 uur       

MO15 2de klasse 5  13.30 uur       

MO17 2de klasse 5  17.30 uur       



  

 
 

 
 
Ons toernooi: 

- Centrale start- en eindsignalen 

- Wedstrijden staan onder leiding van jeugdleiders en selectiespelers van V.V. Sittard 

- Het toernooi staat bekend om een compacte indeling en korte wachttijden tussen de 
wedstrijden 

- Tijdens de toernooidagen worden de teams opgevangen en voorzien van alle laatste 

informatie. V.V. Sittard zorgt voor een lunch voor begeleiders 

- Er wordt gespeeld om indrukwekkende wisselbekers in elke categorie. Uiteraard zijn er 
mooie prijzen en tot en met de JO/MO13 categorie krijgen alle deelnemers een 
aandenken 
 

Teams dienen zich uiterlijk 15 mei 2022  in te schrijven. Let op!! Vol is Vol!  

 

Per vereniging en per leeftijdscategorie kunnen meerdere teams per vereniging 

ingeschreven worden. 

 

De toernooiorganisatie kan leeftijdscontrole uitvoeren in geval van twijfel 

 

U kunt op twee manieren inschrijven: 

1) Inschrijven via e-mail en betaling zelf overmaken 

Inschrijving kan door een e-mail te sturen naar KIKAtoernooi@vvsittard.nl. U hoeft 

alleen de deelnemende teams te vermelden en de categorie per team. Het inschrijfgeld 

bedraagt € 15,- per team. Wij verzoeken u het inschrijfgeld over te maken op 

rekeningnummer NL49INGB0006675745 t.n.v. V.V. Sittard en onder vermelding van 

KIKAtoernooi 2022 + naam van uw vereniging, aantal teams en categorie indeling 

 

2) Inschrijving via onze website  

U kunt uw teams inschrijven op de website van V.V. Sittard (linkermenu tab 

toernooien). Online inschrijvingen worden verwerkt door ons team. U kunt gelijk online 

de betaling regelen. 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: KIKAtoernooi@vvsittard.nl  

 

Met sportieve groet,  

  

KIKA-Toernooicommissie V.V. Sittard:  

Hanne Buijssen, Monique Koeslag, Monique Jamrozik, Patrick Valentijn, Michel Bons 
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