Zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022
6e editie
Joke Wagenaar Jeugdtoernooi
a.s.v. Apeldoornse Boys
Beste voetbalvrienden,
Met trots mogen we melden dat het jaarlijkse jeugdtoernooi van a.s.v. Apeldoornse Boys voortaan de
naam van Joke Wagenaar zal mogen dragen. Trots op de enorme inzet van Gertie en Wesley van
Elburg (sponsor van het Heurnink Jeugdtoernooi), waarmee we in 6 jaar tijd tot het grootste
jeugdtoernooi van onze regio hebben mogen groeien. Uiteraard gaat onze dank uit naar deze trouwe
ondersteuners van onze jeugd.
Onze 6e editie van het Joke Wagenaar Jeugdtoernooi zal dit jaar dan ook het belangrijkste motto
hebben, zoveel mogelijk jeugd weer lekker te laten voetballen. Wederom zijn teams en elftallen uit
heel Nederland, België en Duitsland welkom.
Middels het inschrijfformulier op de website (zoals onder aan de uitnodiging vermeld), willen wij de
betreffende jeugdteams van uw vereniging van harte uitnodigen deel te nemen aan de 6 e editie van
het Joke Wagenaar Jeugdtoernooi. Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 11 juni en
zondag 12 juni 2022. Alle klasse-niveaus vanaf Onder-8 t/m Onder-19 (ook gemengd) kunnen zich
inschrijven en zullen zoveel mogelijk op eigen niveau worden ingedeeld.
Op zaterdag 11 juni 2022, spelen de Onder-8 t/m de Onder-13 categorieën. Op zondag 12 juni
spelen de Onder-14 t/m de Onder-19 categorieën.
Vanzelfsprekend geeft u een team op voor de gelijke klasse waarin het dit huidige seizoen is
ingedeeld. Ook is het mogelijk dat u een team opgeeft in de samenstelling en klasse voor het seizoen
2022-2023. De speelvelden en spelregels gebruiken we uiteraard zoals die in het lopende seizoen
gelden.
Mocht u nog vragen hebben of nadere informatie wensen, kunt u altijd even mailen naar a bellen met
06-46142031 of terecht op de site (https://tournify.nl/live/jwj). De inschrijving sluit op 28 mei 2022,
maar vol is uiteraard weer vol. Wanneer u zich inschrijft op de website, ontvangt u een bevestiging van
uw inschrijving en deelname. De definitieve toernooi-informatie, poule-indelingen en
wedstrijdschema’s ontvangt u in de week voor het toernooi. Uiteraard zorgen we vooraf regelmatig
voor een toernooi-update via Facebook, website of mail. Wij willen u vragen om de uitnodiging onder
uw leiders/trainers van de betreffende jeugdcategorieën te verspreiden. Let even op dat u per team
een contactpersoon en zijn/haar gegevens goed vermeld.
Graag zien we uw inschrijving tegemoet en hopelijk mogen we u en uw team(s) ontvangen op 11 en
12 juni op Sportpark Malkenschoten bij a.s.v. Apeldoornse Boys.
Met vriendelijke
groeten,
Toernooicommissie, Joke Wagenaar Jeugdtoernooi.
Meer weten of inschrijven?
https://tournify.nl/live/jwj
jwjeugdtoernooi@gmail.com

