
B.B. Nat Jeugdtoernooi 

zon. 14 juni 2020 
 
 
 
t.a.v. de jeugdafdeling Voetbal, 
  
SSV uit Stompetoren organiseert op zondag 14 juni 2020  haar 11e jeugdtoernooi 
voor de voetballende en handballende jeugd. 
Alle jeugdwedstrijden tot en met JO15 worden gespeeld op de zondag. Dit jaar is er 
geen mogelijkheid om op een zaterdag te spelen vanwege andere grote 
evenementen in het dorp. 
Er wordt afwisselend gespeeld op kunstgras en gewoon gras.  
 
Voor de afdeling Voetbal hebben wij de volgende poules beschikbaar: 
 
 ZONDAG 14 juni 2020 

-       JO6-1 (vijftal) 
-          JO8-1 (5e klasse)        
-          JO9-1 (3e klasse)       
-          JO10-1 (3e klasse)        
-          JO10-2 (3e klasse) 
-          JO11-1 (4e klasse) 
-          JO12-1 (3e klasse) 
-          JO14-1 (4e klasse) 
-          JO15-1    (4e  klasse) 

  

 
De wedstrijden zijn in verschillende dagdelen gegroepeerd, dus je hoeft  niet een 
hele dag te wachten op de uitslag en prijs.  
De wedstrijden van JO6 worden gespeeld met vijf spelers/speelsters tegen vijf 
spelers/speelsters. En natuurlijk gaan al deze aanstormende voetbaltalentjes met een 
prijs naar huis. 
 



Nadat de poule-wedstrijden zijn gespeeld, wordt er gestreden om de 
PENALTYBOKAAL. Dit is een aparte wedstrijd, waarbij een team zo veel mogelijk 
penalty´s achter elkaar in het doel moet schieten. Hierbij is de hulp van de leider en 
assistent (ouder of tweede leider) heel hard nodig , want zij moeten de ballen heel 
snel weer op de stip leggen. De hopelijk zwaar onder vuur genomen keeper probeert 
de ballen tegen te houden. Dit spel wordt per poule gespeeld. Het team dat de 
meeste penalty´s heeft gescoord, krijgt hiervoor een aparte prijs. De Penaltybokaal is 
naast een sportieve ook een vrolijke en gezellige gebeurtenis. Ook de keepers staan 
in de rij om te mogen deelnemen. Het is de perfecte afsluiting van een heerlijk dagje 
voetballen. 
 
 
U kunt uw teams opgeven door een mail te sturen aan het lid van de 
toernooicommissie van de afdeling voetbal, Petra A. Paterson. 
  
e-mail adres     :           ladypetrapaterson@ziggo.nl 
tel.nrs.             :           072-5039297  /  06 52378950 (of gebruik whats app ) 
 
Graag begroet ik u op onze velden.   
We gaan er weer een gezellig toernooi van maken. 
  
Petra A. Paterson 
Toernooicommissie SSV 
Afdeling Voetbal 

mailto:ladypetrapaterson@ziggo.nl

