
             

          U KOMT TOCH OOK !!!!!                                                
 
 
v.v. NSC Nijkerk,     Nijkerk, 15-01-2020 
Luxoolseweg 32          
3862 WJ Nijkerk.          
 
Beste sportvriend en sportvriendin, 
 
Even voorstellen: 
Wij zijn een relatief kleine vereniging die met onze jeugdteams uitkomen in district Oost van de KNVB. 
Onze teams spelen variërend 2e t/m 4e klasse. 
In het bezit van een schitterend complex met voldoende velden en kleedkamers en natuurlijk ook een gezellig 
clubhuis. 
 
Op zaterdag 06 juni a.s. willen wij , voor de 23e keer, ons traditionele Jan Blok toernooi weer organiseren. 
Dhr. Jan Blok was één van onze oprichters en langst zittende voorzitter van onze vereniging. 
 
In 2019 hebben meer dan 85 teams van kabouter tot JO19 er een schitterend toernooi van gemaakt en dat willen 
wij graag dit jaar minstens evenaren maar zelfs verbeteren. 
Onze schminkclowns en ballonnenclown staan al te startklaar, het springkussen is al opgeblazen maar wat wij 
nog niet hebben is teams. 
En daarom willen wij u vragen ons hiermee te helpen.. 
 
De teams die mee kunnen doen aan het toernooi zijn : 
 
Alle JO-8 t/m JO-12, JO15, JO17 en JO19 teams welke spelen in de 2e klasse of lager 
In deze leeftijdsklassen zijn onze jeugdteams namelijk ook vertegenwoordigd. 
 
En natuurlijk minipupillen teams JO-6 en JO-7  
U mag meerdere teams deel laten nemen in de diversen leeftijdscategorieën. 
 
Weet u nog verenigingen die ons wellicht ook mee zouden willen doen laat het ons dan even weten en stuur een 
mail naar onderstaand e-mailadres met het e-mailadres en de naam van de contactpersoon. 
Wij zullen dan contact op nemen met de desbetreffende persoon. 
 
Met uw medewerking zal het weer een geslaagd toernooi worden. 
 
Uw reacties, liefst per email,  kunt u kwijt via e-mailadres : janbloktoernooi@gmail.com 
en voor de minipupillen JO-6 en JO-7 en de welpen via e-mailadres : welpenjanbloktoernooi@hotmail.com 
of u kunt telefonisch contact opnemen met Reyer Morren , telefoonnummer 06-13289508, commissie Jan Blok 
toernooi. 
Sluitingsdatum is 18 mei 2020. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens N.S.C. jeugd en de Jan Blok toernooi commissie, 
 
Reyer Morren  
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Ps. 
Om een zo groot mogelijk bereik te krijgen hebben wij email adressen gebruikt van ontvangen uitnodigingen van 
andere verenigingen. 
Het is dan ook mogelijk dat een email adres niet goed is of iemand niet meer verbonden is aan de club. 
Hiervoor bied ik u mijn excuses aan, maar wilt u dan toch deze mail doorsturen naar de juiste persoon. 
 
Om een indruk te krijgen zie de foto op facebook : 
https://www.facebook.com/pg/janbloktoernooi/photos/?ref=page_internal 
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