
     TOERNOOI VOOR JO13 – JO14 – JO15 

 
 

De Bilt, 6 februari 2022 
 
 
Beste sportvrienden, 
 

We nodigen jullie van harte uit voor het FC De Bilt voetbaltoernooi voor  
jongensteams JO13, JO14 en JO15.  
 
Wanneer en waar 
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 18 juni, in het totaal verwachten we zo’n 60 teams. Deze 
verdelen we in 5 poules van 4 teams over de ochtend, de middag en de avond. Het toernooi vindt 
plaats op Sportpark Weltevreden in De Bilt. De definitieve tijden volgen nog. 
 
O14 in de ochtend (9.00 – 13.00 uur) 
O13 in de middag (13.30 – 17.30 uur) 
O15 in de avond (18.00 – 22.00 uur) 
 
Volop voetbalplezier 
Ieder team speelt drie poulewedstrijden en één finale partij. Tussen de wedstrijden door kunnen 
de kinderen meedoen aan voetbalspellen zoals latje trap, penalty bokaal en balletje hooghouden. 
De hele dag / avond is er een dj. Meld je snel aan want vol is vol. 
 

Meld je snel aan want vol is vol! 
In het aanmeldformulier zie je voor welke klasse je een team kunt aanmelden. Van ieder team dat 
je aanmeldt ontvangen we ook graag de naam en contactgegevens van de begeleider. Het 
formulier mag je terugmailen naar toernooi@fcdebilt.nl. 
 

Contactpersoon 
Mocht jij niet de contactpersoon zijn binnen je vereniging? Zou je deze mail dan binnen je club 
door willen sturen naar de goede persoon/commissie (en ons in de cc zetten zodat wij ook de 
juiste contactpersoon hebben? 
 
We kijken uit naar je aanmelding en naar een heel mooi toernooi! 
 

Sportgroeten, 
 
Bart Leeflang 
Dennis Hoogstraten  
Anouk Bloemendal 
Mirjam Wieleman 

 
 

 



AANMELDFORMULIER TOERNOOI FC DE BILT 
Zaterdag 18 juni 

 
Naam Vereniging  : 
 
Contactpersoon   : 
 
E-mailadres   : 
 
Telefoon   : 
 

 
Vul hieronder de teams in de gaan deelnemen aan dit toernooi. Vermeld per team ook een contactpersoon 
(leider of coach) en telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Zaterdagochtend 
 

Leeftijd Klasse Ik meld een 
team aan 

Naam coach 
/ leider 

Telefoonnummer E-mailadres 

O14 2e klasse     

O14 3e klasse     

O14  4e klasse     

 

 
Zaterdagmiddag 
 

Leeftijd Klasse Ik meld een 
team aan 

Naam coach 
/ leider 

Telefoonnummer E-mailadres 

O13 Hoofdklasse     

O13 1e klasse     

O13  3e klasse     

 

 
Zaterdagavond 
 
 

Leeftijd Klasse Ik meld een 
team aan 

Naam coach 
/ leider 

Telefoonnummer E-mailadres 

O15 Hoofdklasse     

O15 1e klasse     

O15  3e klasse     

 

 

 


