40ste
Jumbo Hilkens
Masters Toernooi
15 en 16 juni 2019

Buchten, november 2018.
Geachte sportvrienden,
Op 15 en 16 juni 2019 organiseert onze jeugdafdeling voor de 40 ste keer het Jumbo
Hilkens Masters Toernooi. Wij nodigen U hartelijk uit voor deelname aan ons toernooi en
hopen ook uw vereniging bij ons te mogen begroeten.
Zaterdag 15 juni 2019

tijden

Leeftijdsgrenzen

JO15 (standaard & recreatief , 11-tal)

8:30 - 12:45 uur

geboren na 1 jan. 2004

€ 12,50

JO12 (8 tegen 8)

8:30 - 12:45 uur

geboren na 1 jan. 2007

€ 12,50

8:30 - 12:45 uur

geboren na 1 jan. 2008

€ 12,50

13:15 - 18:00 uur geboren na 1 jan. 2006

€ 12,50

8:30 - 12:45 uur

geboren na 1 jan. 2009

€ 12,50

8:30 - 12:45 uur

geboren na 1 jan. 2010

€ 12,50

13:15 - 18:00 uur geboren na 1 jan. 2011

€ 12,50

11:00 - 15:00 uur geboren na 1 jan. 2012

€ 7,50

JO11 (8 tegen 8)

veldafmeting
64 m. x 42,5 m.

JO13 (standaard & recreatief , 11-tal)

Inschrijfgeld

Zondag 16 juni 2019
JO10 (6 tegen 6)
JO9 (6 tegen 6)
JO8 (6 tegen 6)

veldafmeting
42,5 m. x 30 m.

JO7 (4 tegen 4, hoog & laag)

De ervaring leert dat het aantal inschrijvingen ruimschoots het aantal beschikbare
plaatsen overtreft. Wees er dus snel bij! Wie zich het eerst aanmeldt, die speelt!
Mochten wij uw inschrijving niet kunnen honoreren, dan krijgt u hiervan zo snel mogelijk
telefonisch bericht.
De leeftijdsnormen voor het seizoen 2018-2019 dienen nageleefd te worden. Indeling
vindt plaats op basis van de speelklasse tijdens voorjaarscompetitie 2019. Voor leuke en
spannende wedstrijden is het van belang dat u de sterkte van uw team(s) goed aangeeft.
Wij verzoeken U bijgaand inschrijfformulier ruim vóór maandag 1 april 2019 te
retourneren aan onderstaand postadres of mailadres. Na ontvangst krijgt U direct een
bevestiging.
Met vriendelijke sportgroeten,
Jeugdvoetbal HBC ‘09
W.J.M. Gijsen
Paalweg 12 , 6123 BK Holtum
wilgijsen@gmail.com
Tel. 046 – 4854854
Wij wensen u en uw spelers fijne feestdagen en een gezond en sportief 2019.

40ste
Jumbo Hilkens
Masters Toernooi
15 en 16 juni 2019

Inschrijvingsformulier
naam vereniging :
naam contactpersoon :
adres :
postcode, woonplaats :
telefoon :
mailadres :

JO15 (elftallen)

J O 1 5 sta n d a a r d

Zaterdag 15 juni 2019

team:

JO13 (elftallen)

J O 1 3 sta n d a a r d

Zaterdag 15 juni 2019

team:

(8:30 - 12:45 uur)

(13:15 - 18:00 uur)

JO15 recreatief
klasse:

(8:30 - 12:45 uur)

team 1 :

JO10 en JO9 (6 tegen 6)

JO10

Zondag 16 juni 2019

team 1 :

JO8 (6 tegen 6)

JO8

(8:30 - 12:45 uur)

Zondag 16 juni 2019

klasse:

team:

team 2 :

team 1 :

team 2 :

JO9
team 2 :

team 1 :

team 2 :

team 2 :

team 3 :

team 4 :

team 1 :

JO7 (4 tegen 4)

JO7 hogere klasse

JO7 lagere klasse

Zondag 16 juni 2019

team 1 :

team 3 :

datum :

klasse:

JO11

(13:15 - 18:00 uur)

(11:00 - 15:00 uur)

klasse:

JO13 recreatief

JO12 en JO11 (8 tegen 8) J O 1 2
Zaterdag 15 juni 2019

team:

team 2 :

team 4 :

handtekening :

Gelieve dit formulier ruim vóór maandag 1 april 2019 te retourneren aan:
Jeugdvoetbal HBC ‘09
t.a.v. W.J.M. Gijsen
Paalweg 12 , 6123 BK Holtum
Tel. 046 – 4854854

LET OP !!! Aanmelding alleen
via dit inschrijvingsformulier
eventueel scannen en mailen aan
wilgijsen@gmail.com

