
       
         

Beste Sportvrienden, 
 

KRSV Vredenburch uit Rijswijk (ZH) nodigt jullie met plezier uit om deel te nemen aan 

onze toernooien in het seizoen 2015/2016.  

 

In het kort is dit:  

• Op vrijdagavond 25 maart 2016 een toernooi voor onze C1 en C2 

• Op zaterdagochtend 26 maart 2016 een toernooi voor de overige C-teams 

• Op maandag 28 maart 2016 (2e Paasdag) is voor onze gehele D-afdeling bestemd, 

dit toernooi kent een ochtend- en middagprogramma 

• Op 16 mei 2016 (2e Pinksterdag) zijn onze C- meisjes aan de beurt, dit zijn 

elftallen 

• Op zaterdag 21 mei 2016 ons E-toernooi (ochtend en middag). 

• En tot slot op zaterdag 28 mei 2016 houden we ons F-toernooi en MP toernooi 

(ochtend en middag). 

 

Je vindt in het bijgevoegd inschrijfformulier welke toernooien wij in het komende 

voorjaar organiseren. Bij het inschrijfformulier staan de klassen vermeld.  

 

De toernooien worden gehouden op het uiterst moderne Sportpark Vredenburch gelegen 

in het prachtige groene hart van Rijswijk. Onze toernooien kenmerken zich door een 

ontspannen, sportieve en gezellige sfeer. Rond de speelvelden zullen naast het voetbal 

andere activiteiten mogelijk zijn. Ieder team gaat naar huis met een beker en iedere 

speler met een aandenken aan deze mooie dag.  

      
  

Het inschrijvingsformulier is bijgevoegd. Vanzelfsprekend is het mogelijk om meerdere 

teams in te schrijven. Hebben jullie interesse om deel te nemen, stuur dan het formulier 

graag volledig ingevuld terug naar toernooien@krsv-vredenburch.nl of 

brouwer.johan@ziggo.nl  

 

Inschrijving is mogelijk tot 1 maart, maar vol is vol. Na je inschrijving volgt een 

bevestiging van onze kant. De definitieve aanvangstijden of programma's worden tijdig 

toegestuurd. Bij de meeste toernooien is al aangegeven of het om een ochtend- (o) of 

middag-toernooi gaat (m). Wij hopen ook dit jaar op jullie deelname, zodat we er 

weer een mooi voetbalfeest voor de jeugd van kunnen maken! 

 

Voor de AB-teams organiseren wij geen thuistoernooien, maar zullen na overleg met de 

trainers wel enkele uittoernooien aannemen. 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Johan Brouwer (coördinator thuis- en uittoernooien en secretariaat)  
Mr. Beerninkplantsoen 172  

2286 MS Rijswijk  

Tel: 070-3935934 

Email: toernooien@krsv-vredenburch.nl of naar brouwer.johan@ziggo.nl   
De inschrijvingen van onze meisjes lopen via Leo Andeweg, zijn emailadres is 

l.andeweg@versatel.nl.  


