
SIXENTOERNOOI 2019 37e Editie   22 juni 2019 

Het is weer de hoogste tijd om het draaiboek van het SIXENTOERNOOI uit de kast te halen. 

Het voetbalseizoen is voorbij gevlogen en zoals gebruikelijk is het dan weer tijd voor de voorbereidingen voor een 
potje voetbal met een knipoog. 

De tijd begint al weer te dringen, want op ZATERDAG 22 juni 2019 is het alweer zover. 

Stel jouw team samen, bedenk een originele naam (of hanteer de reeds ingeburgerde naam) 

en geef je op VOOR DONDERDAG 13 juni 2019 

Net zoals vorig jaar verwachten we weer een grote opkomst, waarbij er plaats is 

voor Maximaal 50 herenteams en 6 vrouwenteams 

Er wordt dit jaar wederom niet meer persoonlijk een terugkoppeling gegeven op bevestiging van 

deelname. Wij zullen het programma tussen 16 - 20 juni 2019 online zetten, check dan zelf of je 

team is ingedeeld (reden: teams die we doorgaans jaarlijks bij het toernooi zien, krijgen voorkeur 

op deelname) 

Besloten is wederom om geen regels toe te passen ten aanzien van de hoeveelheid klasse/selectie spelers dat er 
in 1 team mogen spelen. We hopen dat hier sportief mee wordt omgegaan, want ook dit jaar geldt dat meedoen 

belangrijker is dan het winnen van het sixentoernooi. 

Het inschrijfgeld bedraagt 50 Euro per team en is op het sixentoernooi bij 

aanmelding bij de wedstrijdleiding te voldoen. 

Aanmelden kunnen jullie alleen doen per mail; cswsixen@hotmail.com  

Formulieren in de ideeënbus worden NIET in behandeling genomen. 

Dringend verzoek : Vul alsjeblieft het strookje volledig in (als pdf bestand) 
en let erop dat er onder nummer 8 een naam is ingevuld als 

scheidsrechter !!!!!! 

En vergeet de kleur van het tenue ,de teamnaam en 

   de contactpersoon niet !! 

Onvolledig ingevulde formulieren of die naar een verkeerd mail adres  

zijn gestuurd worden niet behandeld, dus let er op !!  

 

 
IN BLOKLETTERS A.U.B. !  

Mijn team is compleet en de naam luidt : 

KLEUR SHIRT :  

 

 

 

 

gemiddelde leeftijd spelers :  

email: 
 

Namen teamleden :  telefoonnummer: 
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