
 

Uitnodiging voor de 

Toerkoop Voetbaldagen 

2022  

Hallo jeugdspeler van Be Quick en/ of voetballiefhebber, 

 

Op dinsdag 3 en woensdag 4 mei 2022 worden bij Be Quick voor de 21e keer de Toerkoop Voetbaldagen 

georganiseerd. Het thema voor deze jaargang is het Wereld Kampioenschap. Uiteraard hoopt de organisatie 

dat jullie je dit jaar wederom in groten getale gaan opgeven voor dit prachtige evenement. Er wordt ook 

ditmaal een eigen bijdrage van 3 of 5 euro gevraagd om de kosten enigszins te drukken. Zoals altijd staan hier 

één of twee gezellige en sfeervolle voetbaldagen tegenover. 

Zoals gebruikelijk zijn de voetbaldagen voor de O7-junioren alleen op dinsdag 3 mei. Op deze dag staat het 

voetbalcircuit centraal (kosten 3 euro). Voor de JO8- tot en met JO15- + MO13- tot en met de MO15-junioren is 

er op de 1e dag het voetbalcircuit en zoals gebruikelijk op de 2e dag het 4 tegen 4-toernooi (kosten 5 euro).  

De JO17- en MO17-junioren hebben de gelegenheid zich alleen voor de 2e dag aan te melden (kosten 3 euro). 

Met de 1e dag meedoen mag natuurlijk altijd      ! Gebruik dan het 1e aanmeldformulier. 

Ook nieuw dit jaar is dat jongens en meisjes die op de basisschool zitten in groep 5 t/m 8 en die dus niet bij CSV 

Be Quick Dokkum staan ingeschreven, zich ook mogen aanmelden voor de Toerkoop Voetbaldagen. Let op! We 

kunnen slechts 200 kinderen plaatsen. Dus vol is vol.  

 

Met onderstaand strookje kun je jezelf opgeven voor de Toerkoop Voetbaldagen.  

 

Het aanmeldformulier graag inleveren bij de kantine van Be Quick. Uiterlijk zaterdag 16 april a.s. inleveren 

inclusief de eigen bijdrage van 3 of 5 euro!  

 

Voor informatie over de voetbaldagen kun je ook terecht op de site van Be Quick, zie www.bequickdokkum.nl 

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je mailen naar voetbaldagen@bequickdokkum.nl 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, natuurlijk doe ik beide dagen mee aan de voetbaldagen! (Voor de JO8- tot en met JO15- + MO13- 

tot en met de MO15-junioren) 

Naam:   

Emailadres:  

Ik speel in:  

Ik speel niet bij 

CSV Be Quick:  

Ik zit op basisschool: 

In groep (5 t/m 8):   

Geb. datum:  

Dit formulier met de eigen bijdrage van 5 euro, uiterlijk zaterdag 16 april, inleveren in de kantine bij CSV 

Be Quick Dokkum op het Tolhuispark. 

 

 

http://www.bequickdokkum.nl/
mailto:voetbaldagen@bequickdokkum.nl


 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, natuurlijk doe ik één dag mee aan de voetbaldagen! 

Naam:   

Emailadres:  

Ik speel in JO7: …………….. en doe mee met het voetbalcircuit op dinsdag 3 mei 

Ik speel in JO-

/MO-17: 

…………….. en doe mee met het 4 tegen 4- toernooi op woensdag 4 mei 

Dit formulier met de eigen bijdrage van 3 euro, uiterlijk zaterdag 16 april, inleveren in de kantine bij CSV 

Be Quick Dokkum op het Tolhuispark. 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben ouder, broer of zus en help mee met de Voetbaldagen! 

Naam:   

Emailadres:  

Beschikbaar op: ☐ Dinsdag 3 mei ☐ Woensdag 4 mei 

Dit formulier inleveren in de kantine bij CSV Be Quick op het Tolhuispark 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


