
Beste sportvrienden, 

Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019 organiseert voetbalvereniging DVV uit Duiven het 5e 

Rabobank jeugdtoernooi. Na de succesvolle vorige edities, waarbij we jaarlijks 120 tot 130 

deelnemers mochten begroeten op ons Horsterpark, is ons toernooi uitgegroeid tot één van de 

grootste toernooien van Gelderland. Ook dit jaar doen wij, de toernooicommissie van DVV Duiven, 

weer onze uiterste best om er een succesvol toernooi van te maken. Voor dit jaar hebben zich ook al 

enkele Engelse teams aangemeld. 

Mocht u interesse hebben om ons toernooi met één of meerdere teams te komen bezoeken wacht 

dan niet te lang met aanmelden, want VOL = VOL. 

Houd u bij inschrijving rekening met het feit dat de donderdag voor het toernooi, 30 mei 2019, 

Hemelvaartsdag is. Spelers/speelsters zijn dan enkele dagen vrij van school. Tevens is de 

voetbalcompetitie dan nog niet ten einde. Mocht u nog competitie- of inhaalwedstrijden hebben 

geef dan spoedig bij uw vereniging aan dat u deze wilt verplaatsen. Indien u zich inschrijft voor ons 

5e Rabobank jeugdtoernooi gaan wij er vanuit dat u ook daadwerkelijk met uw team aanwezig zult 

zijn. 

LET OP: ons nieuwe mailadres is toernooicommissie@dvvduiven.nl  

Voor ons toernooi:  

 Geen inschrijfkosten 

 Voor alle spelers(sters) een herinnering 

 Poules worden naar sterkte ingedeeld (afhankelijk van de aanmeldingen) 

 Gratis ranja 

 Leuke activiteiten 

Wij willen uw vereniging graag uitnodigen om met één of meerdere teams deel te nemen aan 

onderstaand toernooi: 

Zaterdag 1 juni 2019             

ochtend:          Mini’s (4x4), JO7 (4x4) en JO8  

middag:           JO9 en JO10  

Zondag 2 juni 2019           

ochtend:          JO11 en JO12 

middag:           JO13  

                       

U kunt uw teams aanmelden door het ingevulde inschrijfformulier te mailen 

naar toernooicommissie@dvvduiven.nl 

Uw aanmelding zal door ons per e-mail bevestigd worden. 

mailto:toernooicommissie@dvvduiven.nl


Om zo snel mogelijk een overzicht te krijgen van de verenigingen die aan onze toernooien willen 

deelnemen, verzoeken wij u ons vóór 15 april 2019 te berichten of wij op uw deelname mogen 

rekenen. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen uw teams als deelnemer aan ons toernooi te mogen 

verwelkomen op sportpark Horsterpark te Duiven! 

Mocht u niet de juiste persoon zijn of geen werkzaamheden meer verrichten binnen uw vereniging 

dan zou ik het ten zeerste waarderen als deze uitnodiging bij de juiste persoon/personen terecht 

komt. 

Alvast bedankt voor de moeite. 

Met sportieve groet, 

 

Alice, Antoine, Bianca en Helma 

Toernooicommissie DVV 

Sportpark “Horsterpark”  

Westsingel 35 

6921 RX Duiven 


