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Beste voetbalvriend, 
 
 

De jeugdopleiding van ERC Hoeilaart heeft het genoegen uw jeugdploegen uit te nodigen op ons 
jaarlijks jeugdtornooi dat doorgaat op  vrijdag 5 mei, zaterdag 6 mei en zondag 7 mei 2023.  
Ons tornooi zal doorgaan in onze splinternieuwe installaties. 

 
We beloven er weer een  spannend, sfeervol  en een geslaagd sportief  tornooi van te maken, met 
ook deze keer de formule waarbij alle deelnemende ploegen volgens de voor hen geldende regels zullen 
spelen, ook qua veldgrootte en veldbezetting (behalve voor U6 die 3 tegen 3 spelen, en U7 die 5 tegen 
5 spelen). 
 
Onze nieuwe synthetische velden zijn meer dan een troef om in de meest optimale omstandigheden 
wedstrijden te organiseren. Elke ploeg is hoogstens een halve dag of een avond aanwezig. 
 
Wij voorzien voor elke deelnemende ploeg / spelers een aandenken tot en met U13. 
De inschrijving is kosteloos. 
 
Het tornooischema ziet er uit als volgt: 

 

• Vrijdag 5 mei  's avonds: U17 (11 tegen 11) 

• Zaterdag 6 mei :  
o Voormiddag:  

▪ U6 (3 tegen 3) 
▪ U8 
▪ U10 

o Namiddag:  
▪ U7 (5 tegen 5) 
▪ U9 
▪ U11 
▪ U13 

• Zondag 7 mei :  
o Voormiddag:  

▪ U12 
o Namiddag:  

▪ U15 (11 tegen 11) 
 

Indien u belangstelling heeft om deel te nemen aan dit tornooi, stuur dan het bijgevoegde 
inschrijvingsformulier uiterlijk terug vóór 30 maart 2023 naar tornooi.erchoeilaart@gmail.com. Na 
inschrijving krijgt u van ons per kerende een bevestiging toegestuurd en uiterlijk 2 weken voor aanvang 
van het tornooi zal u de volledige tornooikalender en praktische info worden toegestuurd. 

 
In de hoop u met één of meerdere ploegen te mogen begroeten, zullen wij desgewenst in de mate van 
het mogelijke en zover de kalender het toelaat ook  onze jeugdploegen afvaardigen op uw tornooi. 
 
 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 

 
 

De ERC Hoeilaart jeugdopleiding 
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