
Beste leiders van HVCH jeugdteams 
 

Aan het einde van het seizoen 2018-2019 organiseren veel verenigingen jeugdtoernooien. 

De meeste toernooien worden georganiseerd in de maand juni. Vooral op de zaterdagen 1, 8 

en 15 juni 2019 zijn er veel toernooien. 

De inschrijving voor de meeste toernooien is nu gestart of start binnenkort. De ervaring leert 

dat het verstandig is om teams voor 1 maart 2019 aan te melden. En liefst veel eerder. 

Omdat inschrijvingstermijnen van toernooien aflopen of omdat populaire toernooien geen 

plek meer beschikbaar hebben.  

HVCH jeugdteams worden door de toernooiorganisatie van HVCH aangemeld voor 

deelname. Zowel voor uittoernooien als voor onze eigen toernooien. Het is nu ook mogelijk 

om je team aan te melden voor het  HVCH toernooi op 8 juni 2019.  

HVCH toernooi op zaterdag 8 juni 2019 

Zaterdagochtend 8 juni 2019: JO7, JO8 en JO9  teams 
Zaterdagmiddag 8 juni 2019: JO10, JO11, JO12 en MO13 teams 

 

Als toernooiorganisatie van HVCH vragen we om het volgende door te geven:  

 aan te geven of je als HVCH team na afloop van de voorjaarscompetitie toernooien 

wilt spelen. En zo ja , hoeveel toernooien; 

 welke wensen jullie hebben m.b.t. inschrijving voor uittoernooien; 

 of jullie als team willen deelnemen aan het HVCH toernooi op 8 juni a.s.; 

 welke toernooidagen jullie voorkeur hebben en op welke dagen jullie niet kunnen. 

 

Wacht niet te lang en geef de wensen m.b.t. toernooien aan door uiterlijk 1 februari 2019 

(maar liefst veel eerder) een mail te sturen naar  toernooien@hvch.nl 

Let op: alleen teams die hun wensen kenbaar hebben gemaakt, worden ingeschreven voor 

uittoernooien en/of onze thuistoernooien.  

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de reactie. Dus hoe eerder jullie 

reageren, hoe meer wij rekening kunnen houden met jullie wensen.  

 
Met sportieve groeten van Henk Ullenbroeck en John Theunisse 

Toernooicommissie HVCH 

toernooien@hvch.nl 
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