
   
 

 

Toernooicommissie 
 S.V. Hilvaria 

  p/a Postbus 122 
 5080 AC Hilvarenbeek 

 
 
Betreft: Toon de Bruijn Hilvaria Jeugdtoernooi 2023 Hilvarenbeek 
 
Beste sportvriend(in), 
 
Als afsluiting van dit voetbalseizoen organiseert S.V. Hilvaria het wel bekende jeugdvoetbaltoernooi. 

Wij organiseren op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2023 voor de 25e
 keer in successie het 

 “ Toon de Bruijn”  Hilvaria Jeugdtoernooi.  
 
Wederom kunnen er een groot aantal teams in verschillende leeftijdscategorieën en speelsterkten 
deelnemen. Indien één of meerdere teams van uw vereniging wensen deel te nemen aan ons toernooi dan 
verzoek ik u om bijgaand inschrijfformulier zo spoedig en zo volledig mogelijk te retourneren aan 
onderstaand (e-mail)adres.  
Op www.voetbal.nl kunt u zien in welke klasse onze eigen teams uitkomen. Dit lijkt ons voor u een prima 
indicatie van de te verwachtte sterkte bij deze categorieën.  
 
Na uw inschrijving ontvangt u van ons altijd een schriftelijke bevestiging. De inschrijvingen worden op 
volgorde van binnenkomst verwerkt, dus wees er snel bij. 
Elk seizoen was de animo voor deelname groter dan het aantal beschikbare plaatsen en hebben we 
veel teams teleur moeten stellen. 
 
Indien uw vereniging niet wenst deel te nemen, stellen wij het zeer op prijs als u ons dat ook even laat 
weten. 
 
Wij hopen uw vereniging te mogen begroeten op ons sportpark “De Roodloop” te Hilvarenbeek. Bij 
voorbaat dank voor de sportieve medewerking. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.hilvaria.nl (over Hilvaria en daarna 
jeugdtoernooi).  
 
Mocht dit bericht per abuis niet naar de juiste persoon binnen uw vereniging gestuurd zijn, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn het door te sturen.  
Als u geen post meer van onze vereniging wenst te ontvangen, laat het ons dan a.u.b. even weten zodat 
wij u uit ons adressenbestand kunnen verwijderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Toernooicommissie, 
p/a Postbus 122 
5080 AC  Hilvarenbeek, Nederland 
Tel. 0031 - 13 505 17 66 
e-mail: jeugdtoernooi@hilvaria.nl  
 
 
 
Toernooicommissie S.V. Hilvaria, p/a Postbus 122, 5080 AC Hilvarenbeek, Nederland 



   
 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER  

25e  

Toon de Bruijn Hilvaria Jeugdtoernooi 2023 
 

Naam vereniging:   …………………………………………………………. 
 
Contactpersoon:   …………………………………………………………. 
 
Adres contactpersoon:  ………………………………………………………….. 
 
Postcode / Plaats:   ………………………………………………………….. 
 
Tel.nr.contactpersoon:  ………………………………………………………….. 
 
E-mail-adres contactpersoon: ………………………………………………………….. 
 
Clubkleuren:    Shirt: ………………… Broek: ………………….. 
  
Zaterdag 27 mei 2023     
Ochtend: 
JO 08  klasse 1 t/m 5  JO ….. + JO ….. + JO…..   
JO 09 klasse 1 t/m 4 JO ….. + JO ….. + JO…..  
 
Middag: 
JO 10  klasse 1 t/m 5  JO ….. + JO ….. + JO…..  (engels team JO10) 
JO 11 klasse 1 t/m 5  JO ….. + JO ….. + JO….. 
JO 12 klasse 1 t/m 4 JO ….. + JO ….. + JO…..  (engels team JO12) 
 
 
Zondag 28 mei 2023 
Ochtend: 
JO 13 klasse 1 t/m 5  JO ….. + JO ….. + JO….. 
JO 14 klasse 1 t/m 5  JO ….. + JO ….. + JO….. 
 
Middag: 
JO 15 klasse 2 t/m 5  JO ….. + JO ….. + JO…..  
MO 15  klasse 1 t/m 4  MO ….. + MO ….. + MO…..   
 
 
Wij hopen uw inschrijfformulier zo spoedig mogelijk te mogen ontvangen 
 
 
 
 Toernooicommissie S.V. Hilvaria 

p/a Postbus 122, 5080 AC Hilvarenbeek 

E-mailadres: jeugdtoernooi@hilvaria.nl 

 

 


