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Uitnodiging 24e Profile jeugdtoernooi 
3 september t/m 8 september 2022 

SJO VV Lewedorpse Boys / SV Nieuwdorp /  Patrijzen 
 
Sportvrienden, 
 
Van zaterdag 3 september t/m donderdag 8 september gaan we weer ons Profile 
jeugdtoernooi organiseren. De toernooien ’s avonds worden in mini-toernooivorm gespeeld. 
Deze toernooien worden gehouden op de velden van VV Lewedorpse Boys, SV Nieuwdorp, 
‘s Heerenhoek en eventueel vv Borssele. Aanvangstijden doordeweeks: 18.30 uur tot (circa) 
19.45 uur/20.00 uur. Op zaterdag 3 september van 09.30 uur tot circa 11.30 uur. Let op: het 
toernooi is bedoeld voor teams die uitkomen in de 4e/5e klas (indeling KNVB seizoen 
2022-2023). Er is plaats voor maximaal aantal ploegen per categorie, wie het eerst 
komt ….. De toernooi-locatie wordt bekend gemaakt in het programmaboekje. We hebben 
dit jaar gekozen voor de volgende indeling: 

  

Datum en lokatie 
Dag/datum categorie Bijzonderheden 

Zaterdag 3 september MO15  

Maandag 5 september JO14, JO11, JO12 JO14: nog 1 plaats beschikbaar 

Dinsdag 6 september JO10, JO13  

Woensdag 7 september JO07, JO08, JO09  

Donderdag 8 september JO16  

   

 
We hanteren m.b.t. de aanmelding, wie het eerst komt en: vol=vol. Als organisatie willen we 
een acceptabele duur van de wedstrijden hanteren. Informatieboekje wordt per mail 
verstuurd (rond 28 augustus). (programma ook op www.vvlebo.nl). Er is voor dit toernooi 
geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 
We vragen u om bijgevoegd aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval 
uiterlijk 24 augustus) in te vullen en per mail op te sturen naar: jldejager@zeelandnet.nl 
(vraag leesbevestiging). 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
John de Jager 
 
Voor inhoudelijke vragen (liefst via mail): 
John de Jager, 06-12763105 
jldejager@zeelandnet.nl 

http://www.vvlebo.nl/
mailto:jldejager@zeelandnet.nl
mailto:jldejager@zeelandnet.nl
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Aanmeldingsformulier  
24e Profile jeugdtoernooi 

03-09 t/m 08-09 2022 
vv Lewedorpse Boys / SV Nieuwdorp /   

Patrijzen        
 
Naam vereniging:..……………………………………………………………. 
Ondergetekende:………………………………………………………………. 
Functie            :……………………………………………………………….. 
Adres + telefoonnummer:………………………………………………… 
emailadres:……………………………………………………………………… 
 
Wij willen meedoen aan de volgende categorieën: 

 

Dag/datum categorie Teamnaam 
   

Zaterdag 3 september MO15  

Maandag 5 september  JO11  

Maandag 5 september JO12  

Maandag 5 september JO14  

Dinsdag 6 september JO10  

Dinsdag 6 september JO13  

Woensdag 7 september JO07  

Woensdag 7 september JO08  

Woensdag 7 september JO09  

Donderdag 8 september JO16  

   

   
   
 

 
opmerkingen:………………………………………………………………………………………………. 
 
Formulier z.s.m., uiterlijk 24 augustus zenden naar: 
 
jldejager@zeelandnet.nl 


