
UITNODIGING Boudewijn Zenden Cup 2019 
 
Beste sportvrienden, 
 
In 2019 organiseert Leonidas-W alweer de vijfde editie van de toernooien om de Boudewijn Zenden Cup, 
het eerste lustrum. Net als voorgaande jaren, wordt een toernooi gespeeld in de categorieën JO7 tot en 
met JO17. Nieuw dit jaar is het toernooi voor de JO19 op vrijdagavond. Daarnaast start de Boudewijn 
Zenden Cup deze editie met de LADIES NIGHT op donderdagavond. 
 
Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan de vijfde editie van de Boudewijn Zenden 
Cup, die zal worden gehouden van donderdag 13 tot en met zondag 16 juni 2019. Wij organiseren een 
toernooi in elf leeftijdscategorieën, waarbij we ons zoveel mogelijk aan onderstaande richttijden 
proberen te conformeren: 
 
Donderdag 13 juni (LADIES NIGHT) 
’s-Avonds:          MO15-elftallen                Geboren op of na 1 januari 2004         Richttijd 18:00-22:00 
                                MO17-elftallen                Geboren op of na 1 januari 2002         Richttijd 18:00-22:00 
 
Vrijdag 14 juni 
’s-Avonds:          JO17-elftallen                   Geboren op of na 1 januari 2002         Richttijd 18:00-23:00 
                                JO19-elftallen                   Geboren op of na 1 januari 2000         Richttijd 18:00-23:00 
 
Zaterdag 15 juni 
’s-Ochtends:      JO7-viertallen                   Geboren op of na 1 januari 2012         Richttijd 09:30-12:00 
                                JO8-zestallen                    Geboren op of na 1 januari 2011         Richttijd 09:00-12:30 
                                JO9-zestallen                    Geboren op of na 1 januari 2010         Richttijd 09:00-12:30 
’s-Middags:        JO10-zestallen                  Geboren op of na 1 januari 2009         Richttijd 13:30-18:30 
                                JO11-achttallen                Geboren op of na 1 januari 2008         Richttijd 13:30-18:30 
 
Zondag 16 juni 
’s-Ochtends:      JO13-elftallen                   Geboren op of na 1 januari 2006         Richttijd 09:00-13:30 
’s-Middags:        JO15-elftallen                   Geboren op of na 1 januari 2004         Richttijd 14:00-19:00 
 
Wij hopen op deelname van een of meerdere team(s) van uw vereniging. Inschrijven kan door het online 
inschrijfformulier uiterlijk 15 mei 2019 in te vullen. Het inschrijfgeld bedraagt €10,- per team en dient 
vooraf per bank betaalt te worden om de inschrijving definitief te maken. Na het invullen van het 
inschrijfformulier sturen wij de betaalgegevens per mail naar de opgegeven contactpersoon. 
 
Alle informatie omtrent de Boudewijn Zenden Cup is ook te vinden op onze website. Hier zal ook het 
programma worden gepubliceerd. Wij sturen het programma daarnaast zo spoedig mogelijk naar de 
opgegeven contactpersoon van uw vereniging.  
 
Vriendelijke groet namens toernooicommissie Leonidas-W 
 
Paul Aarts 
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