
Zaterdag 21 mei 

 

Ochtenddeel: Reserve 

C-teams (11 tallen 

U15) + F-teams (F4 tot 

....)  

Middagdeel: F top 

reserve teams (7 tallen 

U9) + F standaard 

teams (7 tallen U9) 

 

Zondag 22 mei 
 

Ochtenddeel: Reserve 

D-teams (11 tallen 

U13) 
 

Middagdeel: 

Standaard D-teams  

(11 tallen U13) 

  

Vrijdag 27 mei 

Avondtoernooi A-

teams (11 tallen U 19) 

 

Zaterdag 28 mei 
 

Ochtenddeel: 

Standaard C-teams (11 

tallen U15) + E-teams ( 

E4 tot .......) 
 

Middagdeel: E 

standaard teams (9 

tallen U11) + E top 

reserve teams (7 tallen 

U11) 

 

Zondag 29 mei 
 

Ochtenddeel: Reserve 

B-teams (11 tallen 

U17) 
 

Middagdeel: 

Standaard B-teams (11 

tallen U17) + Mini F-

teams (4 tal U7) 

 
Zondag 5 juni 

Meiden D-teams (7 

tallen U13) + meiden 

C-teams (11 tallen 

U15) + meiden B-

teams (11 tallen U17) 

 

Beste keeper bokaal 

Alle categorieën 

 

Beste speler bokaal 

Alle categorieën 

 

Penaltybokaal 

t/m D-categorie 

 Alle teams een 

herrineringsbokaal 

 

Alle mini-F, F-jes en E-tjes 

ontvangen een medaille 

 



 

www.groenester.nl 
Actuele informatie over het toernooi en (extra) inschrijfformulieren zijn te downloaden via onze website www.groenester.nl.   Voor informatie 

Toernooi secretaris Maurice Kuijpers (tel. O6 39265696) Ook kunt u digitaal inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden en per mail te sturen 

naar  Groenesterjeugdtoernooi@ziggo.nl 
 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt voor de A, B, C, D, E, F elftallen/teams en meisjesteams € 12,00. Voor de Mini-F teams per deelnemend team (bestaande uit 

4 spelers) € 7,00. Na inschrijving zullen wij u het programma en reglement tijdig toezenden. 
 

Prijzenpakket 

Net als voorgaande jaren zal het prijzenpakket uitgebreid zijn, spelers en speelsters in de categorie t/m E-teams ontvangen elk een persoonlijke 

herinnering. Alle teams t/m de D-categorie ontvangen een deelname trofee, in alle categorieën ontvangen de nummers 1 t/m 4 een trofee. Verder zal 
er tijdens de toernooi dagen een penaltybokaal georganiseerd worden t/m de D-teams. 

De voetbalvereniging .................................................................   (naam)   
wenst  deel te nemen aan het door RKSV Groene Ster te organiseren jeugdvoetbaltoernooi  

 

Contactpersoon:  Naam          :  ............................................................................................................. 

   Adres         :   ............................................................................................................. 

Postcode en Plaats   :  ............................................................................................................. 

Telefoon  :  .............................................................................................................. 

   E-mail adres  : ………………………………………………….................................…… 

Clubkleuren: Shirt       :   ...................................            Broek    :    ........................................................... 
 

 
TEAMS 

 
 DATUM 

 
TOERNOOI 

 
 
Zaterdag 21 mei 2016 (ochtenddeel) Reserve C-teams (U15) / F reserve teams (U9)     

 
 

 
Zaterdag 21 mei 2016 (middagdeel) Standaard F- teams (U9) + F top reserve teams (U9) 

 
 
Zondag 22 mei 2016 (ochtenddeel) Reserve D-teams (U13) / D top reserve teams (U13) 

 
 Zondag 22 mei 2016 (middagdeel) 

 
Standaard D-teams (U13)   

 
 

 
Vrijdag 27 mei 2016 (19.30-24.00) 

 
Avondtoernooi A1 elftallen  en lagere A elftallen (U19) 

 
 

 
Zaterdag 28 mei 2016 (ochtenddeel) 

 
Standaard C-teams (U15) / E reserve teams (U12) 

 
 Zaterdag 28 mei 2016 (middagdeel) 

 
Standaard E- teams (U12) / E top reserve teams (U12) 

 
 Zondag 29 mei 2016 (ochtenddeel) Reserve B-teams (U17) 

 
 Zondag 29 mei 2016 (middagdeel) Standaard B-teams (U17) + Mini F-teams (U7) 

 Zondag 5 juni 2016  
Meiden D-teams (U13) + Meiden C-teams (U15)+ Meiden B-
teams (U17) 

 

 

http://www.groenester.nl/
http://www.groenester.nl/

