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Hoi «VORNAM», beste ouder/verzorger, 
Op zaterdag 27 februari staat de eerste competitiewedstrijd voor de jeugd 
weer op het programma. Én, een week of tien later, op zaterdag 7 mei, zit 
de competitie er voor de jeugdteams alweer op.  
 
Naast het spelen van alle competitiewedstrijden voor jouw team, is het in 
deze periode tevens belangrijk ons op het  te oriënteren. volgend seizoen
Immers, op 1 juni 2016 moet Brevendia alweer de jeugdteams voor het 
seizoen 2016/2017 bij de KNVB inschrijven. 
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Het komen tot de juiste E-teams voor volgend seizoen willen we  tot  de competitie in mei laten niet ná
liggen. Hier willen we al  deze tweede competitiehelft de nodige aandacht aan besteden. Om dit voor tijdens
elkaar te krijgen staan er tussentijds een aantal  op de Brevendiakalender. oriëntatiewedstrijdjes
 
Jeugdspelers worden op basis van hun geboortejaar voor deze oriëntatiewedstrijdjes uitgenodigd, 
gebaseerd op de KNVB-categorie waar de jeugdspeler  voetbalt. Komend seizoen speel jij, volgend seizoen
«VORNAM», in de E-jeugd van Brevendia. 
 
De eerste oriëntatiewedstrijdjes voor de E-jeugd staan op dinsdag 23 februari op het programma, tussen 
18.00 en 19.30 uur. Graag zien we je dan om 18.00 uur op de Steinakker. Mocht je hier  bij kunnen zijn, niet
meld je dan voor vrijdagavond aanstaande even af bij Joep Aertssen, via joep.aertssen@brevendia.nl. 

Voorbereiding seizoen 2016-2017 
Categorie Geboortejaren Orientatiewedstrijdjes Indelingswedstrijdjes 

F-jeugd 2008-2009 Ma: 22 feb 2016 Wo: 23 mrt 2016 Wo: 25 mei 2016 

E-jeugd 2006-2007 Di: 23 feb 2016 Di: 22 mrt 2016 Di: 24 mei 2016 

D-jeugd 2004-2005 Di: 8 mrt 2016 Di: 5 apr 2016 Di: 17 mei 2016 

C-jeugd 2002-2003 Ma: 14 mrt 2016 Ma: 18 apr 2016 Wo: 18 mei 2016 

B-jeugd 2000-2001 Binnenkort nader afstemmen 

A-jeugd 1998-1999 Binnenkort nader afstemmen 
 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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