
---------- Doorgestuurd bericht ----------

Van: "Toernooien@dvsu.nl" <toernooien@dvsu.nl>

Datum: 15 jan. 2018 20:46

Onderwerp: toernooi dvsu-utrecht

Aan: "afs dws" <info@afcdws.com>

Cc:

goedendag,

allereerst nog de beste wensen!

Aangezien ik de toernooicommissie overgenomen heb en ik graag ons mailbestand up to date wil hebben kan het zijn dat deze mail niet voor u bestemd is, Dan hoor ik het graag en haal ik u eruit of pas ik het aan.

Ook als u al ingeschreven had blijven deze gewoon staan uiteraard en ontvangt zsm meer informatie

Voor de 18e keer organiseert DVSU het jaarlijkse jeugdtoernooi. Wij willen u van harte uitnodigen om deel te nemen!

Op zaterdag 9 juni en zaterdag 16 juni 2018 zullen in totaal zo'n 120 teams verdeeld over poules van 4 teams strijden op Sportpark Lunetten in Utrecht. Een jaarlijkse happening met ruim 1200 voetballer( tje )s verdeeld over twee dagen.

Wij nodigen jullie graag uit om deel te nemen:

Zaterdag 9 juni 2018

•       JO10: hoofd-, 2e klasse en 4e klasse

•       JO11: 1e, 2e, 3e en 5e  klasse

•       JO12: 1e en 4e klasse

•       JO13: 1e en 4e

•       Meidenteams: MO8/9 (10e klasse), MO11 (2e klasse), MO13 (3e klasse), MO15 (1e klasse) en MO17 (1e klasse)

Zaterdag 16 juni 2018

•       JO8: 1e en 4e klasse

•       JO9: hoofd-,  2e en  4e klasse

•       JO15: 2e , 3e en 4e klasse

•       JO16: 1e klasse

•       JO17: 4e klasse ( VOL)

•       Rode mini's (JO7): 2011 en 2012

U kunt uw teams aanmelden door bijgevoegd inschrijfformulier te mailen naar toernooien@dvsu.nl. U ontvangt dan een bevestiging van ons.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

--

Sportieve groeten,

sv DVSU

Esmeralda Schuurmans

Toernooicommissie

Olympus 11
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