
 
 

 
 

 
 

   

Beste voetbalvrienden, 

Na drie zeer succesvol verlopen jaargangen, zijn wij zeer verheugd dat we op 1 en 2 juni 2019 alweer de 
4

e
 editie van het Huernink B.V./G. van Elburg Jeugdtoernooi mogen organiseren. Aan het einde van dit lopende 

seizoen zullen we nu twee dagen lang het leukste voetbaltoernooi van Apeldoorn organiseren. Op zaterdag 1 
juni zullen alle jeugdteams van Onder-8 t/m Onder-14 tegen hun leeftijdsgenoten strijden. Op zondag 2 juni is 
het de beurt aan alle jeugd van Onder-15 t/m Onder-19. We zijn trots dat we nu alle leeftijdscategorieën deel 
kunnen laten nemen, allen het gevolg van een goede samenwerking tussen de Huernink BV/Familie van Elburg 
en Apeldoornse Boys en zeker door het enthousiasme van het grote aantal teams dat we ieder toernooi mogen 
ontvangen. 

Middels het inschrijfformulier in de bijlage, willen wij de betreffende jeugdteams van Uw vereniging van harte 
uitnodigen deel te nemen aan de 4

e
 editie van het Huernink B.V./G. van Elburg Jeugdtoernooi. Het toernooi zal 

dit jaar plaatsvinden op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019. 

Alle klasse-niveaus vanaf de hoofdklasse t/m laagste klasse kunnen zich inschrijven en zullen zoveel mogelijk op 
eigen niveau worden ingedeeld. Vanzelfsprekend geeft U een team op voor de gelijke klasse waarin het 
momenteel speelt of waar U verwacht dat het de tweede seizoenshelft van dit seizoen speelt. Ook is het 
mogelijk dat U een team opgeeft in de samenstelling en klasse voor het seizoen 2019-2020. Houdt U er wel 
rekening mee dat we de speelvelden gebruiken zoals die dit lopende seizoen gelden. 

Mocht U nog vragen hebben of nadere informatie wensen, kunt U altijd even mailen 
naar cokennicole@bunkwestendorp.nl of bellen met 06-46142031. De inschrijving sluit op 1 maart 2019, maar 
vol is uiteraard weer vol. Wanneer U het inschrijfformulier retour mailt, ontvangt U z.s.m. een bevestiging van 
inschrijving en deelname. De definitieve toernooi-informatie, poule-indelingen en wedstrijdschema’s ontvangt 
U begin mei. Wij willen U vragen om de uitnodiging en het inschrijfformulier onder Uw leiders/trainers van de 
betreffende jeugdcategorieën te verspreiden. Let even op dat U per team een contactpersoon en zijn/haar 
contactgegevens vermeld. 

Graag zien we Uw inschrijfformulier tegemoet en hopelijk mogen we U en Uw team(s) ontvangen op 1 of 2 juni 
op Sportpark Malkenschoten bij a.s.v. Apeldoornse Boys. 

  

Met vriendelijk groeten, 

Cok Bunk, namens a.s.v. Apeldoornse Boys/Organisatie Huernink toernooi. 
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