
 

 

Beste,  

Na een jaartje onderbreking omwille van infrastructuurwerken op onze site heeft SKV 

Oostakker de eer en het genoegen om u uit te nodigen op haar traditionele jeugdtornooi 

‘Regina van Vlaenderen’.  

De voetbalomstandigheden en daarbij horende beleving zijn gevoelig verbeterd want zo 

goed als alle wedstrijden zullen worden afgewerkt op kunstgras. Ongetwijfeld draagt dit bij 

tot een kwaliteitsinjectie voor het voetbalplezier van spelers, begeleiders en supporters. 

Wij organiseren ons tornooi op: 

 Zaterdagvoormiddag 4 mei 2019 voor U9 en U13 

 Zaterdagnamiddag 4 mei 2019 voor U7 en U11 

 Zondagvoormiddag 5 mei 2019 voor U6 en U10 

 Zondagnamiddag 5 mei 2019 voor U8 en U12 

Ter voorbereiding op volgend seizoen: U6 spelen 3 vs 3 en U7 spelen 5 vs 5.  

Clubs die reeds eerder aan ons tornooi deelnamen weten dat wij streven naar een strakke 

en vlotte organisatie. U mag er daarom van verzekerd zijn dat alle wedstrijden worden 

afgewerkt op een halve dag. 

Voor elke deelnemer wordt een medaille en drankje voorzien. De winnaar van elke categorie 

ontvangt een beker. 

Het wedstrijdreglement en tornooischema zullen tijdig worden verstuurd. 

Inschrijven doet u bij voorkeur online via deze link http://www.skvo.be/activiteiten-tornooi-

2019.php, maar kan ook door het inschrijvingsformulier in bijlage ingevuld terug te bezorgen 

aan info@skvo.be. Na uw inschrijving ontvangt u per email een inschrijvingsbevestiging. 

Om ons de nodige tijd te geven om dit event tijdig voor te bereiden vragen wij u om in te 

schrijven vóór 31 maart 2019. 

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen! 

 

Sven Inghelbrecht   Jeroen Sobrie 

Jeugdvoorzitter SKVO   Jeugdsecretaris SKVO 
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Inschrijvingsformulier Tornooi SKV Oostakker 4 & 5 mei 2019 

 

Naam voetbalclub  

Stamnummer  

Clubkleuren  

Naam contactpersoon  

Email contactpersoon  

GSM contactpersoon  
 

Schrijft in voor: 

Zaterdag 4 mei 2019 

Categorie Met aantal ploegen 

U7  

U9  
U11  

U13  
 

Zondag 5 mei 2019 

Categorie Met aantal ploegen 

U6  

U8  

U10  

U12  
 

 


