
 

 

 

 

JEUGDTOERNOOIEN 
B R E V E N D I A  S T R A M P R O Y  

  
 

Beste sportvrienden, 

De toernooicommissie van Brevendia is inmiddels weer begonnen aan de voorbereidingen voor de jeugdtoernooien in 2015. Op 
basis van de grote deelname en de vele positieve reacties tijdens en na afloop van de toernooien in 2014 zijn we weer vol 
enthousiasme aan de slag gegaan om er ook dit jaar weer een aantal geslaagde toernooien van te maken. 
 
Vanwege het groeiende aantal deelnemers hebben we ons toernooiaanbod uitgebreid en verdeeld over meerdere dagen. Wij 
streven ernaar om alle deelnemende teams maximaal te laten voetballen, met minimale wachttijden tussen de wedstrijden. 
Consequentie hiervan is dat we slechts een maximaal aantal teams kunnen plaatsen. Via deze link kunt u op onze website 
inzien welke teams zich reeds hebben ingeschreven en hoeveel vrije plaatsen er nog beschikbaar zijn. 
 
NIEUW dit jaar zijn de toernooien voor de standaard B en lagere B teams. 

1 SPEELDAGEN 

 

Zaterdag 4 april 2015 Internationaal B-toernooi (U16/U17) Standaard teams 

 Internationaal C-toernooi (U14/U15) Standaard teams 

   

Zaterdag 16 mei 2015 D-toernooi (U12/U13) Standaard & lagere teams 

 E-toernooi (U10/U11), 7x7 Standaard & lagere teams 

 F-toernooi (U8/U9), 7x7 
Standaard, lagere & Fair 
Play teams 

 Mini F-toernooi (U7), 4x4  

   

Zaterdag 30 mei 2015 B-toernooi (U16/ U17) Lagere teams 

 MB-toernooi (Meisjes U16/ U17) Lagere teams 

 C-toernooi (U14/ U15) Lagere teams 
 

1 Speeldagen 

2 Penaltybokaal 

3 Wat maakt ons 
toernooi interessant 

4 Inschrijven 

 

2 PENALTYBOKAAL 

Nieuw dit jaar is dat wij tevens een Penaltybokaal voor alle categorieën organiseren wat voor de spelers het toernooi nog leuker 
maakt. Welke speler wil nou niet de Penaltykoning van een groot toernooi worden. 

3 WAT MAAKT ONS TOERNOOI INTERESSANT 

Niet alleen het leuke voetbal speelt een rol op ons toernooi, ook het randgebeuren maakt ons toernooi compleet, dus ook in 
2015 kunnen wij het volgende aanbieden: 
 

 Internationale teams op het toernooi  Beste Speler 

 Voldoende horeca  Beste Keeper 

 Penaltybokaal  Fair Play 

 KNVB Scheidsrechters (B, C en D Jeugd )  Centrale tijdsregeling 

 
Al met al zeker de moeite waard om in 2015 naar ons toernooi toe te komen! De deelname is overigens gratis. 

4 INSCHRIJVEN 

U kunt zich op een aantal manieren voor onze toernooien inschrijven: 
 Via inschrijfformulier, download hier. 
 Via een email naar jeugdtoernooi@brevendia.nl  
 
Wij hopen u in 2015 op ons sportpark de Steinakker in Stramproy te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 Toernooicommissie Brevendia

  Jeugdtoernooien Brevendia 

 jeugdtoernooi@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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