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KNVB STRAATVOETBALTOERNOOI 

Dit jaar organiseert Let’s Move Weert weer het KNVB Straatvoetbaltoernooi. Het KNVB Straatvoetbal-
toernooi is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij teams met elkaar de strijd aangaan om de titel 
Nederlands Kampioen Straatvoetbal. Iedereen die geboren is in 2001 tot en met 2004 mag meedoen. 
Lid zijn van een voetbalclub is niet verplicht. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld zonder keeper en er wordt 
gespeeld in twee leeftijdscategorieën (E-D pupillen). Ben je niet in deze periode geboren, ook 
toeschouwers zijn die middag op de speellocatie van harte welkom. 

Dit jaar zijn er vijf voorrondes, waarvan één op  op woensdag 16 april
het speelveld aan de  in . Deze Prins Clausstraat Stramproy
voorrondes zijn op woensdagmiddag van 14.00 tot maximaal 18.00 
uur, afhankelijk van het aantal deelnemers.  
 
Inschrijven 
Inschrijven is verplicht. Dit kan zelfs nog tot een half uur voor aanvang 
van het toernooi door het inschrijfformulier ter plekke in te leveren. 
Het beste is om vooraf al in te schrijven, via de link op 
www.letsmoveweert.com.  
 
Alle deelnemers gaan met een prijs naar huis, want bij deelname krijgt 
iedereen een gratis straatvoetballetje (OP=OP)! Voor de winnaars van 
de voorronde is er een plek in de Stadsfinale op 27 april tijdens de 
Dag van Sport & Bewegen. Daar wordt gestreden om een plek in de 
Districtsfinale van Regio Zuid I & Zuid II op 21 juni, die dit jaar ook in 
Weert plaatsvindt en wordt georganiseerd in samenwerking met 
Weert 600 jaar Stad. Daar staat het ticket naar de landelijke finale op 
De Dam in Amsterdam op het spel 
 
Geef je dus snel met een team van vier speler op! 

KALENDER 2013-2014 

Ma 
14 
apr 

 Steinakker

Techniektraining 
leiders en trainers 

Wo 
16 
apr 

 Prins Clausstraat

Straatvoetbal 
Toernooi E en D 

Za 
19 
apr 

 Steinakker

Internationaal 
C1 Toernooi 

Zo 
20 
apr 

 Steinakker

Meisjes B Toernooi 

Za 
17 

mei 

 Steinakker

D en C Toernooi 

Za 
24 

mei 

 Steinakker

E, F en MiniF Toernooi 
 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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