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Beste sportvrienden, 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt KSK Snaaskerke jullie club terug uit om deel te nemen 

aan ons 30 ste Paastornooi voor U 8, U 9, U 10, U 11, U 12 en U 13. 

Hopelijk speelt het Coronavirus ons deze keer dan geen parten en kan alles op een 

normale manier doorgaan. Preventief hebben we onze organisatie reeds wat aangepast. 

Enerzijds hebben we geopteerd voor een minimum aantal ploegen per leeftijdscategorie  

en anderzijds zit elke ploeg alleen in een kleedkamer voor de duur van het tornooi. 

Het tornooi gaat door op zaterdag 3 april en op maandag 5 april 2021 en staat open voor 

jeugdspelers die met hun ploeg gewestelijk spelen.  

Alle categorieën  werken hun tornooi af in een halve dag!!!  

Elke ploeg speelt 3 wedstrijden na elkaar en na de laatste wedstrijden wordt het 

klassement opgemaakt en wordt er onmiddellijk tot de prijsuitreiking overgegaan. 

De wedstrijden worden als volgt afgewerkt: 

 

Op zaterdag 3 april 2021 : 

→ De  U10 (geboortejaar 2011) spelen in de voormiddag elk 3 wedstrijden 

→ De U 9 (geboortejaar 2012) spelen in de vroege namiddag elk 3 wedstrijden. 

→ De U 11 (geboortejaar 2010 ) spelen in de late namiddag elk 3 wedstrijden. 

Op maandag 5 april 2021: 

→ De U 12 (geboortejaar 2009)  spelen in de voormiddag elk 3 wedstrijden.  

→ De U 8 (geboortejaar 2013) spelen in de vroege namiddag elk 3 wedstrijden. 

→ De U 13 (geboortejaar 2008 ) spelen in de late namiddag elk 3 wedstrijden. 
 

De deelname aan het tornooi is gratis.   

Voor alle spelers is een individueel aandenken voorzien!  

Wij hopen jullie ploeg te mogen verwelkomen op ons tornooi en wij proberen zeker om in 

de mate van het mogelijke op jullie tornooi aanwezig te zijn. 

Om tot een vlotte organisatie te komen vragen wij jullie in te schrijven voor 

15/01/2021 op het bijgevoegde inschrijvingsblad of een e-mail naar de 

tornooiverantwoordelijke te zenden. 

Het reglement en het wedstrijdschema worden u enkele weken vooraf toegestuurd. 

Vriendelijke groeten en we hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen. 

Het bestuur en het jeugdbestuur van KSK Snaaskerke 

Voor KSKS, 

Hendrik Van Belle 

Tornooiverantwoordelijke KSKS   059/279193  of  0472/380 882 

 

 


