
 
 
 
 
 

 
 

R.K.V.V. Bieslo 

Sint Antoniusstraat 17 

5954 NA Beesel 

 

 

        Beesel, oktober 2019 
 

Beste Sportvrienden, 

Evenals voorgaande jaren organiseert onze jeugdafdeling weer Jeugd 

Toernooien. Deze toernooien zijn voor zowel voor de jongens als voor de 

meiden! Ook zullen de Mini-Fjes weer schitteren op onze toernooien! Deze zijn ook al enkele jaren 

niet meer weg te denken op ons sportpark. We hebben hierbij het genoegen uw vereniging uit te 

nodigen voor deelname.  

Deze jeugdtoernooien zullen plaatsvinden op Sport- Spelcentrum "De Solberg" te Beesel en wel op: 

 Vrijdag    5 juni 2020 voor O17-teams. Dit is een avondtoernooi.  
 Vrijdag   5 juni 2020 voor O19-teams. Dit is een avondtoernooi. 
     
 Zaterdag     6 juni 2020 voor O15-teams voormiddag.  

Zaterdag     6 juni 2020 voor O13-teams namiddag. 
Zaterdag     6 juni 2020 voor MO17-teams namiddag. 
 
Zondag   7 juni 2020 voor O8-teams. 

 Zondag   7 juni 2020 voor O9-teams. 
  Zondag      7 juni 2020 voor O10-teams. 
 Zondag      7 juni 2020 voor O11-teams. 
 Zondag      7 juni 2020 voor O12-teams.  
 Zondag      7 juni 2020 voor O7/Mini-F-teams.  
 Zondag      7 juni 2020 voor MO19-teams namiddag.  
  
Evenals voorgaande jaren zal geen inschrijfgeld worden geheven. 
Inschrijven is mogelijk door bijgaande inschrijfformulieren voor 31 maart 2020 te retourneren aan 
het toernooisecretariaat of de opgave te e-mailen naar toernooi@bieslo.nl.   
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.bieslo.nl/toernooi. Hier zal meer informatie te 
vinden zijn over ons toernooi. 
 
Wij hopen een of meerdere teams van uw vereniging te kunnen 
begroeten op deze jeugdtoernooien. 
Met vriendelijke groet,       

   

V.V. BIESLO AFD. JEUGD 

Bijlage: inschrijfformulieren 
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Inschrijfformulier 
 
Vereniging   :_____________________________________ 
 
Contactpersoon  :_____________________________________ 
 
Straat    :_____________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats  :_________       ________________________ 
 
Telefoon   :_____________________ 
 
Wenst deel te nemen aan het jeugdtoernooi van V.V. Bieslo: 
 
0 Toernooi op vrijdagavond 5 juni 2020 met de volgende teams: 
 

O17 -__  spelend in klasse___   O19-__  spelend in klasse___ 
 
O17 -__  spelend in klasse___   O19-__  spelend in klasse___ 

 
0 Toernooi op zaterdag 6 juni 2020 met de volgende teams: 
 

O15-__  spelend in klasse___   O15-__  spelend in klasse___ 
 
O13-__  spelend in klasse___   O13-__  spelend in klasse___ 
 
MO17-__  spelend in klasse___   MO17-__  spelend in klasse___ 

 
0 Toernooi op zondag 7 juni 2020 met de volgende teams: 
 

O8-__  spelend in klasse___   O8-__  spelend in klasse___ 
 
O9-__  spelend in klasse___   O9-__  spelend in klasse___ 

 
O10-__  spelend in klasse___   O10-__  spelend in klasse___ 
 
O11-__  spelend in klasse___   O11-__  spelend in klasse___ 
 
O12-__  spelend in klasse___   O12-__  spelend in klasse___ 
 
MO15-__  spelend in klasse___   MO15-__  spelend in klasse___ 
 
O7/Mini-F-__  spelend in klasse___  O7/Mini-F -__  spelend in klasse___ 

 
Gaarne retourneren voor 31 maart 2020 voor alle toernooien bij voorkeur naar toernooi@bieslo.nl 
of naar het toernooisecretariaat. Deelname op volgorde binnenkomst. Afhankelijk van het aantal 
deelnames over de gehele dag kan bepaald worden hoeveel teams er kunnen deelnemen.  

mailto:toernooi@bieslo.nl

