
 

Beste Sportvrienden 

Via dit schrijven nodigen wij jullie graag uit om deel te nemen aan de 2de editie van het jaarlijkse jeugdtornooi 

Sporting Kampenhout, dat zal doorgaan op woensdag 1 mei, zaterdag 11 mei, zondag 12 mei, zaterdag 18 mei  

2019. Dit jaar zouden wij graag starten met een reeks U14 IP en U16 IP omdat hier duidelijk veel vraag naar is. 

Indien er in deze 2 reeksen alsnog niet voldoende deelnemende ploegen zijn, worden U14 IP in reeks U15 gezet 

en U16 IP in reeks U17. 

U kan uw ploegen inschrijven in volgende leeftijdscategorieën: 

- U6 (geboren 2013 (3x3) op woensdag 1 mei 2019): telkens min. 6 spelers = 1ploeg 

- U7 (geboren 2012 (5x5) op woensdag 1 mei 2019) 

- U8 (geboren 2011 (5x5) op woensdag 1 mei 2019) 

- U9 (geboren 2010 (8x8) op woensdag 1 mei 2019) 

- U10 (geboren 2009 (8x8) op zaterdag 11 mei 2019) 

- U11 (geboren 2008 (8x8) op zaterdag 11 mei 2019) 

- U12 (geboren 2007 (8x8) op zaterdag 11 mei 2019) ‘s avonds 

- U13 (geboren 2006 (11x11) op zaterdag 18 mei 2019) 

- U14 IP (geboren 2005 (11x11) op zaterdag 18 mei 2019) 

- U15 (geboren 2005-2004 (11x11) op zaterdag 18 mei 2019) 

- U16 IP (geboren 2003 (11x11) op zondag 12 mei 2019) 

- U17 (geboren 2003-2002 (11x11) op zondag 12 mei 2019) 

 

 

 



 

 

 

Graag ontvangen wij van u zo spoedig mogelijk een antwoord. Wij ontvangen dan ook graag jullie inschrijvingen 

(zie formulier in bijlage) terug op 1 maart 2019 ten laatste. 

Na afsluiten van inschrijving brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verdere verloop. Ons 

tornooi is een mooie afsluiter van het voetbalseizoen en wij hopen dan ook dat wij op de aanwezigheid van één 

of meerder teams mogen rekenen. Uiteraard zijn wij steeds bereid op een sportieve wederdienst.  

Hopend op uw deelname. 

 

Met sportieve groeten, 

Jacobs Christoph                                                                                                 

Tornooiverantwoordelijke SpK 

 

 

 

 

 

 

 


