
Doet u dit jaar weer mee aan het Jeugdtoernooi van FC Weesp? 

Beste sportvrienden, 
 
Jullie hebben in het recente verleden met één of meerdere teams meegedaan aan 
het Chris Blüm jeugdtoernooi van FC Weesp. Daarom willen we jullie bij voorrang 
uitnodigen om mee te doen aan dit gezellige jeugdtoernooi dat we op zaterdag 20 
juni 2020 organiseren. Het toernooi wordt gehouden voor JO8 t/m JO12 teams. We 
hebben een ochtend- en een middagtoernooi, ofwel van 9.00-13.00 uur ofwel van 
13.00-17.00 uur. Een team is dus maar een halve dag kwijt. Elk team speelt drie 
wedstrijden van 25 minuten. Alle spelers ontvangen een medaille. Naast de 
wedstrijden worden ook andere activiteiten op die dag georganiseerd waaraan leuke 
prijzen verbonden zijn. Ook zal de toernooicommissie weer voor een lekkere en 
gezonde versnapering voor alle deelnemers zorgen. Via ons digitale inschrijfformulier 
(hyperlink) 
https://forms.gle/R934RWrPJAWPF9PK6 kunnen jullie aangeven met welke teams 
jullie willen deelnemen en in welke klassen. Aanmelding kan ook geschieden bij 
onderstaand e-mailadres. De poule- en klasse-indeling is als volgt: 
 
OCHTENDTOERNOOI 
Onder 8 poule A: niveau 1ste/2de klasse 
Onder 8 poule B: niveau 2de/3de klasse 
Onder 8 poule C: niveau 4de klasse 
Onder 8 poule D: niveau 5de klasse 
 
Onder 10 poule A: niveau 2de klasse 
Onder 10 poule B: niveau 3de klasse 
 
Onder 11 poule A: niveau 1ste klasse 
Onder 11 poule B: niveau 3de klasse 
Onder 11 poule C: niveau 4de klasse 
Onder 11 poule D: niveau 5de klasse 
 
MIDDAGTOERNOOI 
Onder 9 poule A: niveau 1ste klasse 
Onder 9 poule B: niveau 2de klasse 
Onder 9 poule C: niveau 3de klasse 
Onder 9 poule D: niveau 4de klasse 
 
Onder 10 poule C: niveau 3de klasse 
Onder 10 poule D: niveau 4de klasse 
 
Onder 12 poule A: niveau 2de klasse 
Onder 12 poule B: niveau 4de/5de klasse 

 
Jullie ontvangen daarna een bevestiging van inschrijving en deelname. Ruim voor 
het toernooi ontvangen jullie het toernooiboekje met het programma en het 
toernooireglement. 
 
Ik hoop weer op jullie deelname. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
FC Weesp Toernooicommissie 
Hans Douma 
Tel.: 0294-412271  
E-mail: hans.douma@tele2.nl 
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