
 

 
 
SECRETARIS  G.C.  ERIK  DE CROM  ROOIENDAMLAAN,   17   2910   ESSEN          �  03  667  73  24   

Beste Clubverantwoordelijke, 

 

Betreft     :   JEUGDTORNOOI  K.S.V.  WILDERT  17, 18 & 19 augustus 2018 

 

 

Graag nodigen we u uit voor deelname aan ons 36
ste

 jeugdtornooi “André Van Hoydonck & André 

Van Loon” op 17, 18 en 19 augustus 2018. Naar jaarlijkse traditie richten we dit tornooi in voor de 

gewestelijke ploegen U7 tot en met U17.  

We hopen dit jaar ook weer veel clubs te mogen ontvangen in onze accommodatie aan de 

Steenovenstraat om er een voetbalfeest van te maken ter voorbereiding op de competitie.  

Het jeugdtornooi  wordt georganiseerd voor volgende jeugdcategorieën : 

 

Vrijdag      17/08 :  U17 van 18.00-21.00u,  

Zaterdag   18/08  :  U15-U14 (voormiddag) &  U13-U12 (namiddag),   

Zondag     19/08  :  U11-U10 (voormiddag)  & U9-U8-U7 (namiddag). 

 

Mogen wij u vragen om bij deelname het bijgevoegde inschrijvingsformulier ingevuld terug te zenden  

voor 25 juni aan Erik De Crom , Secretaris g.c. van K.S.V. Wildert. Ook als U niet deelneemt zouden we 

het op prijs stellen als je dit even laat weten.  De dagindeling en andere gegevens van het tornooi 

worden u later toegezonden. 

 

De deelname van u club zal ons ten zeerste verheugen en wij zijn steeds bereid tot een wederdienst, 

indien dit tot onze mogelijkheden behoort. 

 

 
 
 
 
 
 

Verder wensen wij u nog een sportieve en succesvolle voorbereiding op het nieuwe seizoen en hopen 

u te mogen ontvangen in het weekend van 17, 18 en 19 augustus 2018. 

          

 

Met sportieve groeten 

          Namens KSV Wildert 

 
Joris Konings  Erik De Crom  Marc Gommeren   
� 0474.51.10.95 �0494.71.64.55 � 0497.58.33.52 
�vanloon.konings@telenet.be �erik.de.crom1@telenet.be �marc.gommeren@telenet.be 

 



 

 
 
SECRETARIS  G.C.  ERIK  DE CROM  ROOIENDAMLAAN,   17   2910   ESSEN          �  03  667  73  24   

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
JEUGDTORNOOI 2018  K.S.V.  WILDERT 

 
Naam club :   _______________________________ 
 
Stamnr.  KBVB :  ____________ 
 
� neemt deel aan het tornooi met volgende ploegen  : 
 

�  2003 – 2002 Scholieren   – ( U17 ) 

�  2005 – 2004 Knapen   -      ( U15 ) 

�  2006 - Miniemen   -  ( U13 ) (8x8) 

�  2007 - Miniemen   -  ( U12 ) (8x8) 
     
         Preminiemen   

�  2008  --  ( U11 )     aantal ploegen    :   _____ 

�  2009  -   ( U10 ) aantal ploegen    :   _____ 
 

Duiveltjes   

�  2010 -  ( U9 ) aantal ploegen    :   _____ 

�  2011 -  ( U8 ) aantal ploegen    :   _____ 

�  2012 -  ( U7 ) aantal ploegen    :   _____ 
 

� neemt geen deel aan het tornooi. 
 (aanduiden wat past) 
 
Verdere tornooi informatie sturen naar : 
 

……………………………….................... 
 

……………………………………………… 
 

� …………………………………………...                                      
        De secretaris g.c. 
        Naam en handtekening 


