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19e RKHSV FRIJNS INDUSTRIAL GROUP  
JEUGDTOERNOOI 2019      

 

Beste sportvrienden, 
 

Na een onderbreking van een jaar is het mij een genoegen om jullie uit te nodigen voor de 
19e editie van het Frijns Industrial Group Jeugdtoernooi op ons hernieuwde sportpark! 
 

Dit toernooi zal plaatsvinden op zaterdag 15 juni en zondag 16 juni 2019. Langs deze weg 
willen wij jouw vereniging dan ook uitnodigen om met een of meerdere teams aan dit 
toernooi deel te nemen. 
 

Op basis van de inschrijvingen zullen we bij de poule-indelingen zoveel mogelijk met de 
speelsterkte rekening proberen te houden. Verder zullen we in het toernooiprogramma in 
de JO13- en JO15-categorie (voor zover dit mogelijk is) een scheiding maken tussen 
prestatieve teams en recreatieve teams. 
 

Naast de te winnen bekers strijden alle deelnemende spelers/speelsters in de categorieën 
JO8 t/m MO17 op zaterdag of zondag om de “Penaltie-cup” en daarnaast hebben wij voor 
alle deelnemende spelers/speelsters een blijvende herinnering. 
 

Inschrijvingen zijn mogelijk in de volgende categorieën: 
 
 
            
            
            
            
            
            
             
 

 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per deelnemend team en voor JO7 € 7,50 per viertal.  
Jullie inschrijving zien wij graag vóór 15 april 2019 tegemoet. 
Wees er tijdig bij want VOL is VOL!!! 
 

Indien jullie vereniging  zelf ook een toernooi organiseert zullen wij bij onze eigen 
inschrijvingen hier uiteraard rekening mee proberen te houden. 
 

Wij hopen jullie vereniging tijdens een van de toernooidagen op onze accommodatie aan de 
Gronsvelderweg in Heugem-Maastricht te mogen begroeten. 
 

Namens de toernooicommissie, 
 

Lou Beckers 
Toernooisecretaris 

 

Zaterdag 15 juni 2019:   voormiddag    JO8   6-tallen (geboren in 2011) 
       JO9   6-tallen (geboren in 2010) 
       JO10 6-tallen (geboren in 2009) 
            namiddag     JO11 8-tallen (geboren in 2008)  
       JO12 8-tallen (geboren in 2007)   
Zondag 16 juni 2019:      voormiddag    JO7 4-tallen (geboren in 2012 en 2013) 
       JO13 11-tallen (geboren in 2006) 
            namiddag     JO15 11-tallen (geboren in 2004 en 2005)
       MO17 11-tallen (geboren in 2002 en 2003)
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