
 

 

 

 

 

Tilburg, 11 november 2017 
 

Beste voetbalvrienden, 

Al een aantal jaren organiseren we succesvol een meisjestoernooi. Ook dit jaar willen we 
jullie voetbalverenigingen uitnodigen om deel te nemen aan het meisjestoernooi bij Sc ’t 
Zand op zaterdag 9 juni en zondag 10 juni 2018. 

Naast het toernooivoetbal is er ook een funpark, waar leuke voetbalactiviteiten gedaan 
kunnen worden. 

Om mee te kunnen doen hoeft u zich alleen in te schrijven en aan te geven met hoeveel 
teams jullie willen komen en in welke categorieën jullie willen meedoen. 

Om teams min of meer op gelijk niveau te houden treft u onderstaand een richtlijn aan met 
betrekking tot niveau indeling. 

Zaterdag 9 juni 2018 

Toernooi MO-15 laag (voorheen MC) (spelen op een heel veld 11-11) 

De teams spelen in de meisjescompetitie 2e klasse of lager  
(geboortejaren 2003 en 2004) 
Dit toernooi vindt op zaterdag 9 juni 2018 plaats. 

 

Toernooi MO-13 laag (voorheen MD) (spelen op een heel veld 11-11) 

De teams spelen in de meisjescompetitie 2e klasse of lager 
(geboortejaren 2005 en 2006)  
Dit toernooi vindt op zaterdag 9 juni 2018 plaats. 

 

Toernooi MO-11 (voorheen ME) (spelen op een half veld 7-7) 

De teams spelen in de meisjescompetitie  
(geboortejaren 2007 en 2008)  
Dit toernooi vindt op zaterdag 9 juni 2018 plaats. 

 

Toernooi MO-9 (voorheen MF) (spelen op half veld 6-6) 

De teams spelen in de jongens of meisjescompetitie  
(geboortejaren 2009, 2010 en 2011)  
Dit toernooi vindt op zaterdag 9 juni 2018 plaats. 

 

 



 

 

 

Zondag 10 juni 2018 

 

Toernooi MO-19 (voorheen MA)  (spelen op een heel veld 11-11) 

De teams spelen in een meisjescompetitie 2e klasse of lager 
(geboortejaren 1999 en 2000) 
Dit toernooi vindt op zondag 10 juni 2018 plaats. 

 

Toernooi MO-17 hoog (voorheen MB) (spelen op een heel veld 11-11) 

De teams spelen in de meisjescompetitie hoofdklasse of 1e klasse  
(geboortejaren 2001 en 2002)  
Dit toernooi vindt op zondag 10 juni 2018 plaats. 

 

Toernooi MO-17 laag (voorheen MB) (spelen op een heel veld 11-11) 

De teams spelen in de meisjescompetitie, 2e klasse of lager 
(geboortejaren 2001 en 2002)  
Dit toernooi vindt op zondag 10 juni 2018 plaats. 

 

Toernooi MO-16 hoog (voorheen MC)  (spelen op een heel veld 11-11) 

De teams spelen in een jongenscompetitie  
(geboortejaren (2002, 2003 en 2004) 
Dit toernooi vindt op zondag 10 juni 2018 plaats. 

 

De inschrijving sluit op zondag 26 maart 2018, of zodra de categorieën vol zijn.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn bij deelname het bijgevoegde inschrijf formulier ingevuld aan ons 
terug te zenden. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. 

 
Met vriendelijke groet 
Namens de toernooi commissie 
SC ’t Zand 

Voor meer informatie stuur een e-mail naar: meisjestoernooisctzand@gmail.com 

 


