
  
Onderwerp:  
Uitnodiging voor uw jeugdteams / Nienhuis Sport Korfbal Jeugdtoernooi zaterdag 9 juni 2018! 

Aan het wedstrijdsecretariaat en uw jeugdtrainers 

Door de late schoolvakanties kunnen we helaas niet ons voorbereidend korfbaljeugdtoernooi een week voor 
de competitie organiseren. Omdat wij het natuurlijk niet over willen laten gaan, het is immers het 23ste jaar, 
zal ons jeugdtoernooi dit seizoen plaatsvinden als afsluitend jeugdtoernooi op zaterdag 9 juni 2018.  

Dus komt allen het seizoen gezellig afsluiten dan wel de eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in te 
zetten. 

Wij van de toernooicommissie nodigen uw jeugdteams hierbij dan ook graag uit  
om met uw jeugdteams deel te nemen aan ons  

23ste korfbaljeugdtoernooi  
op  

zaterdag 9 juni 2018 (9:30- ca. 15:30) 
op het kunstgras van de Gaveborg te Oostwold gemeente Leek! 

Inschrijven kan voor alle niveaus Junioren, Aspiranten en Pupillen. Het inschrijfgeld bedraagt €10,--  per 8-tal 
en €5,-- per 4-tal. 

In de volgende leeftijdscategorieën kunnen uw jeugdteams meedoen aan dit 23te jeugdtoernooi: 
Junioren          A     15,1 – 18,0 jaar               Pupillen      D     9,1 – 11,0 jaar    (4- en 8-tallen) 
Aspiranten      B     13,1 – 15,0 jaar               Pupillen      E     7,1 –   9,0 jaar     (4- en 8-tallen) 
Aspiranten      C     11,1 – 13,0 jaar               Pupillen      F     5,1 –   8,0 jaar     (4-tal) 

Het jeugdtoernooi begint ’s morgens om 9:30, op ons mooie sportpark de Gaveborg in Oostwold (Boomgaard 
1, 9828 RC) en is afhankelijk van de deelname, afgelopen om 14:30. 

U of uw jeugdtrainers kunnen uw jeugdteams vanaf heden opgeven door (uiterlijk woensdag 25 april 2018) 
een mail te sturen naar jeugdtoernooi@kvowk.nl 

Wij zien graag de inschrijving van uw jeugdteams tegemoet! Na opgave ontvangt u van ons uitgebreidere 
informatie. Komt u van ver dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden voor overnachting. 

Met vriendelijke groeten, OWK’s Toernooicommissie 
Henk Schuitema (06 18433228), Cons de Mol en Anja de Vries 
jeugdtoernooi@kvowk.nl 
www.kvowk.nl 
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