
Field X-mas Cup 
 
 
Beste Jeugd 
 
Op donderdag 26 december organiseren wij voor de eerste keer in onze club:  
de “Field X-mas Cup”, een bekerwedstrijd tussen omliggende clubs, in een gezellige kerstsfeer. 
 

Wij hebben enkele clubs uitgenodigd om deel te nemen. Omdat we niet zeker zijn of ze allemaal op onze 
uitnodiging ingaan, kunnen we nu nog niet meteen zeggen wie jullie tegenstanders gaan zijn. 
 

De bedoeling is dat elke deelnemende club minstens de volgende spelers voorziet: 

• Voor U9: 2 spelers (ongeacht jongen of meisje, U9 kan gemengd spelen) 

• Voor U11 J/M: 2 jongens + 2 meisjes 

• Voor U13 J/M: 2 jongens + 2 meisjes 

• Voor U15 J/M: 2 jongens + 2 meisjes 

• Voor U17 J/M:  2 jongens + 2 meisjes 
 

Het maximum enkel-klassement voor iedere speler bedraagt 40 punten. 
 

Gedurende de ganse dag worden er dubbel-matchen gespeeld, tegen dezelfde reeksen van een andere 
club. (Vb. U13 Meisjes Club A tegen U13 Meisjes Club B) 
Iedere match duurt 45 minuten, voor de U9 hanteren we 30 minuten. 
 

De matchen starten om 10.30u en eindigen om 16u. 
Om 16.10u voorzien we de prijsuitreiking, waarbij iedere club een leuk aandenken krijgt en de winnende 
club met een mooie trofee naar huis gaat. 
De vermelde uren zijn onder voorbehoud van het aantal deelnemende clubs. 
 

’s Middags trakteren we iedere deelnemer op een lekkere hot-dog. 
 

Deelname is gratis voor onze Fieldleden. Indien toch belet, graag tijdig een telefoontje naar onze 
hoofdtrainer Patrick Valkenborghs (0476/546680). 
 

Wil jij hieraan deelnemen? Vul dan onderstaande strook volledig in en bezorg deze: 
- Via mail naar tcfieldjeugd@outlook.be  of 
- Aan de toog van de cafetaria of 
- Aan je trainer 
 

Kan je niet de ganse dag komen? Vul dan in wanneer je wel aanwezig kan zijn. Wij proberen hiermee zo 
goed mogelijk rekening te houden. 
 

Ouders, vrienden en/of familie zijn welkom om te supporteren! 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ....................................... (Naam)   ............................................ (Geboortedatum) 
 

 ....................................... (Klassement)  
 

 ....................................... (Tel./GSM-nr)  ............................................ (Mailadres) 
 
neemt deel aan de Field X-mas Cup op donderdag 26 december en: 
 

0 kan de ganse dag aanwezig zijn 
 

0 kan enkel aanwezig zijn van ……u tot ……u 

mailto:tcfieldjeugd@outlook.be

