


Wat feitjes op een rij over onze toernooien: 

Gratis deelname 
lnternationaal toernooi! 
(bij eerdere edities waren er teams uit: Nederland, 
Belgie, Duitsland en Engeland). 
Tweedaagse toernooien* 
40-75 deelnemende teams
9 beschikbare voetbalvelden
Een weekend gevuld met heel veel
sport, lekker eten en vooral veel
plezier!
Youth Cup: 015, 013, 011
en 09

� Ladies Cup: Dames, 019, 
017, 015, 013 en O11

* De 09 teams van de
Youth Cup spelen
alleen op
zaterdag.

Tijdens het toernooi is er een bewaakt 
campingterrein op het sportpark. Overnacht in 

een van de organisatietenten. Deze hebben een 
vaste bodem. Je mag uiteraard ook zelf een tent 

meenemen. 

Vergeet niet het volgende mee te nemen: 
luchtbed, slaapzak en al het andere om er een groot feest 

van te maken (partytent, vlaggen, zwembadje ..... bedenk het maar!). 

Stroom is op de camping aanwezig, maar neem wel verlengsnoeren mee. 
De overnachtingsfaciliteiten boek je tijdens de inschrijving. 

Zowel de Ladies als de Youth Cup zijn tweedaagse internationale 

toernooien. 

Vrijdag: De start van het sportieve weekend! 

De eerste teams arriveren. De vrijdagavond start met een lekker 
dinerbuffet. Na het eten wordt er nog een activiteit georganiseerd. 
Je mag er uiteraard ook voor kiezen om zaterdag te komen. 

Toernooi dag 1 ! 
We spelen de eerste poulewedstrijden. Met de uitslagen van deze 
wedstrijden, warden er nieuwe poules gemaakt voor de wedstrijden 
op zondag. 's Avonds staat er een leuke activiteit op het 
program ma! 

Toernooi dag 2! 

De poules zijn op sterkte ingedeeld, dus extra 
spannend! Na afloop is er de prijsuitreiking op het 
hoofdveld, ieder team ontvangt 
een prijs! 

Een weekend met alles erop en eraan? Kies dan tijdens 
de inschrijving voor de verschillende cateringsfaciliteiten: 

Vrijdagavond: een lekker dinerbuffet, met warme en koude 
gerechten 

Zaterdagmorgen: uitgebreid ontbijtbuffet 
Zaterdagavond: een gezellige BBQ met verschillende soorten 

vlees, vega-gerechten en de benodigde 
bijgerechten zeals salades en fruit. 

Zondagmorgen: uitgebreid ontbijtbuffet 

Geef dieetwensen door op het inschrijfformulier. 
Nog niet uitgegeten? Je kan altijd terecht in de kantine 
voor drankjes, broodjes, friet en snacks. 


