RKVV Brabantia Eindhoven
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Telefoon 040-2512350

Jeugdafdeling RKVV Brabantia
Eindhoven, oktober 2017
Onderwerp: uitnodiging ING RKVV Brabantia jeugdtoernooien 2018
Beste sportvrienden,
Namens de toernooicommissie van RKVV Brabantia sturen wij jullie hierbij onze uitnodiging voor de
jeugdtoernooien die wij in juni 2018 in samenwerking met onze sponsor ING zullen houden op ons sportpark.
Sinds de opening van ons gerenoveerde sportpark in januari 2012 hebben we de draad van de
jeugdtoernooien uit het verleden weer opgepakt, en met succes mogen we wel stellen. Jaarlijks vinden
vele bekende en onbekende verenigingen de weg naar ons sportpark, waardoor we de toernooien telkens
goed kunnen vullen. Met name de toernooien voor de JO8 t/m JO11 zijn altijd gezellig druk met in mei
2017 een voorlopig maximum van 75 deelnemende teams alleen al die dag. Door de nieuwe
wedstrijdvormen op kleinere velden hopen wij dit te kunnen uitbreiden. Op deze dag zijn alle niveaus
welkom, poules worden samengesteld op basis van het niveau van de voorjaarscompetities.
Sinds dit seizoen heeft de KNVB de geboortejaarcompetities uitgebreid, waardoor wij met een JO12-1 en
een JO14-1 uitkomen in 1e jaars competities. Onze D-spelers hebben we verdeeld in JO12 en JO13-teams,
wij hopen ook de lagere teams een leuk toernooi aan te kunnen bieden met passende tegenstanders.
Voor de selectieteams in de JO15 en JO13-jeugd is het niveau van de deelnemers hopen we vooral divisieen hoofdklasseteams te strikken om de toernooien, sinds enkele jaren voorzien van een aparte
penaltybokaal en een wisselbeker, extra aansprekend te maken. Hopelijk kunnen de winnaars van vorig
jaar, OJC Rosmalen (JO13) en Theole (JO15), de wisselbekers komen verdedigen.
Wij hopen kortom veel teams van uw vereniging te mogen ontvangen op de volgende toernooien:
 Zaterdag 2 juni 2018 (ochtend)

JO8 en JO9 (alle niveaus)

 Zaterdag 2 juni 2018 (middag)

JO10 en JO11 7 tegen 7 (1e klasse en lager)

 Zondag 3 juni 2018

lagere JO12/JO13 (o.m. Brabantia JO13-2+3, JO12-2+3)

 Zaterdag 9 juni 2018

hogere JO12/JO13 (o.m. Brabantia JO13-1 en JO12-1)

 Zondag 10 juni 2018

hogere JO14/JO15 (o.m. Brabantia JO15-1 en JO14-1)

Inschrijvingen graag voor 1 april 2018 via toernooien@vvbrabantia.nl
Bevestiging van deelname volgt z.s.m. na inschrijving.
Een lijst met bevestigde teams wordt op onze website bijgehouden onder Toernooien  Deelnemende
teams.
Met vriendelijke groet,
Toernooicommissie RKVV Brabantia
John van Dorst
Mitchel Hovestad
Anjuley Mahabier
toernooien@vvbrabantia.nl
06-28732585
Beeld uit de finale Theole JO15-1 – Bladella JO15-1
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