
    

 
 

Kom naar het Meidenvoetbalfestival op vrijdag 28 oktober in Tilburg! 
 

Het EK Vrouwenvoetbal vindt volgend jaar plaats in Nederland en dit willen we graag met jullie vieren tijdens het 

Voetbalfestival in Tilburg! Kom samen met je vriendinnen naar het WEURO Voetbalfestival op vrijdag 28 oktober. 

Tijdens deze middag in de herfstvakantie organiseert de KNVB in samenwerking met de Gemeente Tilburg, Willem 

II, voetbalvereniging NLC (NOAD Longa Combinatie) en SC ’t Zand een leuk meidenvoetbalfestival. Voor alle 

meiden in de leeftijd 6 tot en met 11 jaar wordt er een Vriendinnendag georganiseerd. In circuitvorm worden 

hierbij allerlei leuke voetbalspellen gespeeld. Elk voetballend meisje mag een vriendinnetje, buurmeisje of 

klasgenootje meenemen. Alle meiden van 12 tot en met 16 jaar kunnen vervolgens meedoen aan een 

meidenvoetbaltoernooi. Zowel voetballende als niet-voetballende meiden zijn welkom op het Voetbalfestival! Je 

mag zelfs je moeder meenemen, want voor haar wordt er ook een leuke voetbaltraining gegeven. Alle 

deelnemers gaan tot slot naar huis met een goedgevulde goodiebag en twee gratis kaartjes voor de wedstrijd van 

de OranjeLeeuwinnen op dinsdag 29 november in Tilburg!  

 

Voetbaltraining voor Moeders 

Moeders zijn ook van harte welkom. Voor hen organiseren we een speciale voetbalactiviteit. Een mooie 

gelegenheid om zelf te ervaren hoe leuk voetbal is. Moeders kunnen zich alleen of met een vriendin aanmelden. 

 

EK Vrouwenvoetbal 2017 in Nederland 

Het EK Vrouwenvoetbal is in 2017 in Nederland. Tilburg is één van de speelsteden waar de OranjeLeeuwinnen op 

maandag 24 juli hun poulewedstrijd spelen. Aan het EK doen zestien landen mee en Nederland is als gastland 

uiteraard van de partij. Voorafgaand aan het EK worden er in Tilburg twee Voetbalfestivals georganiseerd. Dit 

gebeurt in samenwerking met Gemeente Tilburg, Willem II en verschillende voetbalverenigingen uit Tilburg.  

 

Programma Meidenvoetbalfestival 

Start:      vanaf 12.30 uur 

Meidenvoetbalcircuit (6 – 11 jaar):  13.00 – 14.30 uur 

Moedertraining:     13.00 – 14.30 uur 

Meidenvoetbaltoernooi (12 – 16 jaar): 15.00 – 16.30 uur 

Ladies Day Spelregels (vanaf 12 jaar): 16.30 – 18.00 uur  

Locatie:     Voetbalvereniging Longa, Spoordijk 30, 5018 GH Tilburg 

  

Opgeven 

Je kunt je gratis opgeven voor jezelf en eventueel ook voor je moeder via bovenstaande aanmeldlink (relatiecode 

is niet verplicht). Inschrijven kan tot en met maandag 24 oktober. Op woensdag 26 oktober ontvang je per mail 

de laatste informatie over het Voetbalfestival. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar weuro2017@knvb.nl.  
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