
 

Aan de toernooicommissie 

Onderwerp: Ruud van Nistelrooy pupillen toernooi 2020 
           
 
Geachte Toernooicommissie,       Geffen, december 2019 
 
Na wederom een geslaagd pupillen toernooi in juni 2019, willen we aan het eind van dit seizoen 2019-2020 voor de 
23e keer een groots toernooi voor de pupillen organiseren. Hierbij stelt Nooit Gedacht de aanwezigheid van uw 
vereniging bijzonder op prijs. 
 
Het toernooi wordt zaterdag 6 juni 2020 op sportpark de Biescamp in Geffen gespeeld. We hebben het toernooi 
verdeeld in 2 dagdelen: 
 

 's morgens het Ruud van Nistelrooy-toernooi voor de JO7 t/m JO9  
 's middags het Ruud van Nistelrooy-toernooi voor de JO10 t/m JO12 

 
Naast een leuke sportieve dag op de voetbalvelden is er ook van alles te beleven rond de velden voor de bijna 
1000 jeugdspelers die deze dag actief zullen zijn. Ieder deelnemend team ontvangt bovendien na afloop een beker 
en een oorkonde met daarop een TEAMFOTO! 
 
Indien uw vereniging met één of meerdere teams aan het Ruud van Nistelrooy pupillen toernooi wenst deel te 
nemen, verzoeken wij u het bijgaande antwoordformulier ingevuld terug te sturen per mail naar 
ng.jeugdwedstrijden@gmail.com (of de gevraagde gegevens even in een mailtje zetten). 
 
In de ochtend gaat de JO7 in de verschillende poules 4 tegen 4 spelen. En natuurlijk gaan de JO8 & JO9 6 tegen 6 
spelen op een kwart veld zoals ze dat gewend zijn in de competitie. 
 
In de middag komt de JO10 aan de beurt om ook 6 tegen 6 te gaan voetballen en zal de JO11 & JO12 het 8 tegen 8 
tegen elkaar opnemen. Let op!: wij zien ook graag MO11 meiden teams als deelnemer en streven naar in ieder 
geval één poule met alleen meiden teams. 
 
We gaan proberen per leeftijdscategorie de poules in te delen. Schrijf snel in want vol is vol.  
Nooit Gedacht wenst uw vereniging veel succes toe in de competitie en hopelijk tot ziens in juni 2020. 
 
 
Met vriendelijke sportgroeten 
Namens de toernooicommissie van Nooit Gedacht 
 
Ruud Vorstenbosch 
Contact: 06 - 46 78 20 71 of ng.jeugdwedstrijden@gmail.com 
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Ruud van Nistelrooy pupillen toernooi 6 juni 2020 

 
 
Onderwerp: Inschrijfformulier pupillen toernooien Nooit Gedacht 
 
Hiermee geeft ondergetekende aan dat zijn / haar vereniging met de volgende teams  
zullen deelnemen aan het Ruud van Nistelrooy Pupillen Toernooi van Nooit Gedacht.  
 
's-morgens 6 juni 2020 JO7, JO8 & JO9: 
 
 team:  ............  klasse indeling: .............. 
           
 team:  ............  klasse indeling: .............. 
 
 team:  ............  klasse indeling: .............. 
 
's-middags 6 juni 2020 JO10, JO11 & JO12: 
 
 team:  ............  klasse indeling: .............. 
           
 team:  ............  klasse indeling: .............. 
 
 team:  ............  klasse indeling: .............. 
 
 
Geef bij de klasse ook de indeling aan (bijvoorbeeld eerste klasse 211) zodat wij de poule-indeling op 
sterkte kunnen indelen. 
 
Verenigingsnaam:  ........................................................................ 
 

Naam contactpersoon:  ........................................................................ 
 

Telefoon:    ........................................................................ 
 

E-mail:     ........................................................................ 
 

Kleur Shirts:    ........................................................................ 
 

 
Let op: U ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst. 
 

Uiterste inleverdatum is 1 mei 2020 


