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Geachte Provinciaal Jeugdverantwoordelijke, 
 
Op zondag 18 februari 2018 gaat naar jaarlijkse gewoonte het interprovinciaal jeugdtornooi 
door, beter gekend onder de naam “Jeugdtornooi Beker Borré”. 
 
Dit jaar zal dit tornooi doorgaan op de terreinen van PC SPEM, gelegen Sint-Pietersplein te 
3071 Erps-Kwerps. 
 
De 5 Vlaamse provincies trachten voor iedere jeugdcategorie een triplet samen te stellen. Deze 
jeugdcategorieën zijn: 
Miniemen – Cadetten – Junioren – Beloften. 
Voor iedere categorie wordt het opstellen van een reserve-spe(e)l(st)er toegestaan. Het mixen 
(meisjes / jongens) in de tripletten is eveneens toegestaan. 
Indien een provincie beschikt over meerdere spelers of speelsters mogen deze namen 
afzonderlijk doorgegeven worden. Ze kunnen dan ingedeeld worden in andere provincies waar 
spelers of speelsters te kort komen om een triplet te vormen in de leeftijdscategorie. 
Gelieve uw deelname voor 29 januari 2018 te bevestigen aan Dirk De Valck. 
De inschrijvingen moeten ten laatste tegen  9 februari 2018 medegedeeld worden aan Dirk De 
Valck (Dirk.De.Valck@securitas.be). 
 
De inschrijvingen ter plaatste kunnen doorgaan van 8u45 tot 9u30. 
Voor de inschrijvingen dienen de provinciale jeugdverantwoordelijken alle licenties te 
verzamelen om de inschrijving te voltooien. De licenties worden tijdens de duur van het tornooi 
bewaard op het wedstrijdsecretariaat. 
 
De wedstrijden starten om 10u stipt. 
Er worden 2 ronden in de voormiddag en 3 in de namiddag gespeeld. 
 
De prijzen bestaan uit aankoopbons voor meer dan € 650. 
Iedere deelnemer wint een aankoopbon. 
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De inleg (€5) en het eten (€6) samen kosten € 11 per persoon. 
Gelieve ook de bestellingen voor het eten (€8) van de coaches, begeleiders, ouders, enz. tijdig 
te melden. Deze bijkomende bestellingen dienen eveneens tegen 9 februari 2018 doorgegeven 
te worden. 
 
’s Middags wordt er een warme maaltijd voorzien. 
Maaltijd is voorzien uit een softdrink, pasta en een dessert (ijsje). 
 
De winnende provincie mag de “wisselbeker Borré” voor één jaar meenemen naar zijn 
provincie. 
 
Er zal een scheidsrechter aanwezig zijn. 
 
 
 
Voor eventuele vragen, kan je steeds contact opnemen via mail of per gsm op het nummer 
0496/16.97.63. 
 
 
 
 
 
 
Ik hoop jullie dan ook zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op dit jeugdevenement, 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
De Valck Dirk 
Provinciaal jeugdverantwoordelijke Vlaams-Brabant / Brussel Hoofdstad 
 


