In het voorjaar van 2018 wordt op het complex van de voetbalvereniging Arnemuiden gestreden om de jubileumeditie van de Hart voor Erremuu-cup!
Voor het vijfde jaar op rij bieden we een gezellig en strak georganiseerd toernooi met verrassende teams uit een groot deel van Nederland.
Uiteraard voetballen we weer om mooie bekers, maar we zorgen ook voor leuke extra activiteiten.
Bekijk hier onze nieuwe promo!
Het volledige programma:
Vrijdagavond 1 juni 2018, girls-night:
• MO11 en MO13 (7 x 7), alle klassen
• MO17 (11 x 11), alle klassen
Zaterdagochtend 2 juni 2018
• JO7 (4 x 4), alle klassen. Ons mini-paradijs wordt weer ingericht!
• JO8 en JO9 (6 x 6), alle klassen
Zaterdagmiddag 2 juni 2018
• JO13 (11 x 11), hoofdklasse en hoger
Vrijdagavond 8 juni 2018
• 35+ en 45+ (7 x 7), alle niveaus. Met natuurlijk de belangrijke 3e helft!
Zaterdagochtend 9 juni 2018
• JO11 (9 x 9), hogere klassen
• JO11 (7 x 7), alle klassen
Zaterdagmiddag 9 juni 2018
• JO13 (11 x 11), lagere klassen
Vrijdagavond 15 juni 2018, Ladies-night:
• Vrouwen (11 x 11), alle klassen. Met uiteraard weer de gezellige After party!
Uw inschrijving ontvangen we graag z.s.m. maar uiterlijk 1 maart 2018. Wacht niet te lang, de afgelopen jaren hebben wij diverse teams moeten teleurstellen.
Klik hier om u in te schrijven voor de jeugd en de vrouwen!!!!
Klik hier om u in te schrijven voor de 35+ 45+!!!!
Ons toernooi past ook prima in een langer bezoek aan ons mooie Zeeland, bijvoorbeeld als afsluiting van het seizoen!
Ook bij deze editie bieden we weer overnachtingsmogelijkheden aan, eventueel met ontbijt, bbq en extra teamactiviteit op en rond het Veerse Meer.
Wij informeren u hier graag over.
Aan ons toernooi zijn geen inschrijfkosten verbonden. Wij hopen dat we ook uw vereniging in 2018 als gast mogen ontvangen op ons sportcomplex aan de Van Cittersweg!
Meer zien van ons toernooi? Bekijk onze nieuwe promo, kijk op www.hartvoorerremuucup.nl, volg ons op Facebook of Twitter.
Met vriendelijke groet,
Hans Korstanje
Jaco Moerdijk
Rik van de Corput
Erwin de Groot

