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1.  FC Wassenberg-Orsbeck 09/19 e.V. ● Jugendabteilung  

 
 

Jugendleiter         Daniel Geers, Am Wasserwerk 32, 41849 Wassenberg - Tel. (0177) 6816614 
Geschäftsführer   Thomas Wirtz, Auf dem Weiler 55, 41849 Wassenberg – Tel. (02432) 8918230 
Kassierer              Roland Niesten, Packeniusstr. 55, 41849 Wassenberg – Tel. (02432) 3988 
Bankverbindung   IBAN: DE64 3126 1282 7910 3690 29    BIC: GENODED1EHE 
Homepage            http://www.fcwassenberg-orsbeck.de        E-Mail  thomas.wirtz@mail.de 

 

 
 
 

                - Cup  
 

 

Beste voetbalvrienden, 

De jeugdafdeling van voetbalvereniging 1. FC Wassenberg-Orsbeck 09/19 e.V. organiseert, in 
samenwerking met de firma Kalthöfer, komend jaar wederom haar grensoverschrijdend  
voetbaltoernooi ter afsluiting van het seizoen 2018/2019.  

De Kalthöfer-Cup vindt plaats in het weekend van zaterdag 29 juni en zondag 30 juni 2019 op 
het sportpark van Orsbeck (Weilerstrasse 49, 41849 Wassenberg).  

Er wordt gespeeld met teams van het afgelopen seizoen 2017/2018. 

Voor dit toernooi zou ik middels dit schrijven de volgende teams van harte willen uitnodigen:  
JO15 (11:11),   JO13 (9:9),   JO11 (7:7),   JO9 (7:7) en JO7 (7:7) 

 
Voorlopig programma (inclusief voorrondes en finale)* 
Zaterdag 29 juni 2019:  JO13 (9:9) aanvang ca. 9.30 uur 
    JO9  (7:7) aanvang ca. 12.30 uur 
 
Zondag 30 juni 2019        JO11 (7:7) aanvang ca. 9.30 uur 
    JO7 (7:7) aanvang ca 12.30 uur 

JO15 (11:11) aanvang ca. 15.30 uur    
* wijzigingen voorbehouden 
 
In het geval zich meer teams zouden aanmelden dan we maximaal kunnen inplannen worden de 
teams toegelaten die zich als eerste hebben aangemeld.  
Uiteraard doen we er alles aan, in zoverre dit organisatorisch mogelijk is, om alle aangemelde 
teams te laten deelnemen. 
 
Graag ontvangen wij uw aanmelding, uiterlijk vóór 1 mei 2019, via bijgevoegd formulier retour: 
Per email thomas.wirtz@mail.de of per post: aan Thomas Wirtz, Auf dem Weiler 55, D-41849 
Wassenberg (D) 
 
Wij verheugen ons om jullie te mogen begroeten op ons jeugdtoernooi! 
 
Met sportieve groet,  
 
Thomas Wirtz  
Voorzitter Jeugdafdeling 
1.FC Wassenberg-Orsbeck 09/19 e.V. 

 
 
 
 

 
Orsbeck, 10 november 2018 


