
 

 

Jeugdvoetbaltoernooi 2023 

Zaterdag 10 juni 2023 

 

Dit seizoen organiseert sportvereniging Legmeervogels in Uithoorn op zaterdag 10 juni 2023 het 
jaarlijks terugkerend Jeugdvoetbaltoernooi. Een mooie afsluiting van het seizoen met je team. Bij 
dit toernooi staat voetbalplezier voorop. 
 

De afgelopen edities waren succesvol en snel vol. Dus wees er op tijd bij! Hieronder vind je meer 
informatie om je aan te melden voor het voetbaltoernooi.  
 

Jumbo Plemp – Lubbers Voetbaltoernooi 

voor JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, MO9, MO10, MO11 en MO12 
 

 
Het voetbaltoernooi is bedoeld voor de volgende jongens en meisjes pupillen-teams 
 

• JO8, spelend in de 1e-4e klasse  (6x6 op ¼ -veld) 
• JO9, spelend in alle klassen   (6x6 op ¼ -veld) 
• JO10, spelend in alle klassen   (6x6 op ¼ -veld) 
• JO11, spelend in alle klassen   (8x8 op ½ -veld) 

• JO12, spelend in de 1e-4e klasse (8x8 op ½ -veld) 

 
• MO9, spelend in 3e – 4e klasse  (6x6 op ¼ -veld) 
• MO10, spelend in 3e – 4e klasse  (6x6 op ¼ -veld) 
• MO11, spelend in de 1e - 3e klasse  (8x8 op ½ -veld) 
• M012, spelend in de 3e – 4e klasse (8X8 op ½ -veld)   

 

Het toernooi duurt een dagdeel, de ochtend of de middag. Of je team in de ochtend of middag 
speelt, wordt bekend gemaakt bij het verstrekken van het programma, ongeveer 2 weken van 
tevoren.  

 
Je bent van harte welkom om je in te schrijven voor dit toernooi.  

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze website (link hieronder CTRL+klikken)  
 

Jumbo Plemp - Lubbers jeugdtoernooi - Legmeervogels 
 
De inschrijving is pas definitief, nadat je een bevestiging van de toernooicommissie hebt 
ontvangen. Dit is dus niet de kopie van dit formulier. Let daarom goed op dat je een bevestiging 

van inschrijving ontvangt. Deze ontvang je uiterlijk twee weken na de inschrijving. Na bevestiging 
vanuit de toernooicommissie, gaan wij er ook vanuit dat je team beschikbaar is en dus ook 
aanwezig is op de toernooidag.  

 
Wij kijken uit naar een sportief toernooi en verwelkomen jullie graag op zaterdag 10 juni 2023. 

 

https://www.legmeervogels.nl/1328/jeugdtoernooi/

