
 
 

Geachte voetbalvrienden, 
 

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni 2022 organiseert SV Bedum een jeugdtoernooi  
voor alle jeugdteams in de leeftijdscategorieën van JO7 tot en met JO17 en voor MO13 & MO17 teams. 

 

In 2022 staat de achtste editie van het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi op het programma. De 
vorige edities zijn door de deelnemende teams als zeer positief ervaren.  
Door middel van deze e-mail nodigen wij jullie uit om met één of meerdere teams van jullie vereniging deel te 
nemen aan ons jeugdtoernooi. 

Op zaterdag 25 juni organiseren we een jeugdtoernooi voor diverse leeftijdscategorieën en op verschillende 
speelniveaus. Ons streven is om op zaterdag voor elk jeugdteam van SV Bedum een poule van 5 of 6 gelijkwaardige 
teams samen te stellen. 

Op zondag is er een toernooi voor JO13-, JO15-,  JO17- en MO17-teams die uitkomen op divisie- of hoofdklasse 
niveau. Op zondag spelen we met 8 teams per leeftijdscategorie in poulevorm en daarna kruisfinales. 

Het schema van beide toernooidagen ziet er als volgt uit: 
 

Zaterdag 25 juni – aanvang 9.00 uur (tot ± 12.20 uur)  Zondag 26 juni – aanvang 11.00 uur (tot ± 15.30 uur) 
 JO7 – alle klassen (van 9.00 tot 11.00 uur!)   JO13 – divisie & hoofdklasse 
 JO8 – hoofdklasse t/m 4e klasse   
 JO9 – hoofdklasse t/m 4e klasse  Zondag 26 juni – aanvang 11.20 uur (tot ± 15.50 uur) 
 JO13 – 1e t/m 4e klasse   JO15 – divisie & hoofdklasse 

   
Zaterdag 25 juni – aanvang 13.00 uur (tot ± 16.20 uur)  Zondag 26 juni – aanvang 11.40 uur (tot ± 16.15 uur) 
 JO10 – hoofdklasse t/m 4e klasse   JO17 – divisie & hoofdklasse 
 JO11 – hoofdklasse t/m 4e klasse   MO17 – Hoofdklasse & 1ste klasse 
 JO12 – 3e en 4e klasse   
 MO13 – hoofdklasse t/m 2e klasse   
   
Zaterdag 25 juni – aanvang 17.00 uur (tot ± 20.20 uur)   
 JO15 – 1e t/m 4e klasse   
 JO17 – 1e t/m 4e klasse   

 

 
Inschrijven van teams kan door: 
 

1. Het bijgevoegde inschrijfformulier (Excel-bestand) in te vullen en te mailen naar toernooien@svbedum.nl 
of 

2. Inschrijven via www.svbedumjeugdtoernooi.nl/inschrijven 
 
Deelname is gratis. Uiterste inschrijfdatum is 1 juni 2022. 
Na ontvangst van de inschrijving sturen we een bevestiging van deelname.  
 

De volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname. 
 
Op www.svbedumjeugdtoernooi.nl is alle info over ons jeugdtoernooi terug te vinden. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Toernooicommissie van SV Bedum, 
 
Tonnie Bonder 
toernooien@svbedum.nl 
 


