
 

 

 
Beste voetballiefhebber, 

 

Het Jakko sport KNVB straatvoetbal komt naar je toe!  

 

Op 1, 2 en 3 mei worden in Almkerk, Wijk en Aalburg en Werkendam voorrondes gespeeld voor de 

grote finale op vrijdag 4 mei 2018 in Woudrichem.  

 

Woon jij in één van de drie gemeentes Aalburg, Werkendam en Woudrichem,  die straks de gemeente 

Altena worden en heb je zin om een keer mee te doen met straatvoetbal? Maak een team met je 

vrienden en schrijf je dan zo snel mogelijk in voor één van de voorrondes!  

 

De winnaars van de voorrondes strijden mee om het kampioenschap van Altena. 

 

De voorwaarden: 

 Ieder team heeft een teamleider van minimaal 16 jaar. 

 Ieder team heeft minimaal 4 en maximaal 6 spelers. 

 Spelers zijn tussen 8 en 15 jaar oud. Er wordt gespeeld in 3 leeftijdscategorieën. 

 

Vul het formulier in en stuur het per mail naar mpulles@woudrichem.nl. Er is plaats voor 12 teams per 

voorronde per categorie, dus schrijf je snel in.  

 

Voor vragen kun je terecht bij de sportcoach van jouw gemeente of door te mailen naar 

mpulles@woudrichem.nl. Kijk ook op www.sportcoachwoudrichem.nl. 

Met sportieve groeten, 

Bart (Werkendam), Sportcoach Bram (Aalburg) en Sportcoach Mark (Woudrichem) 

 

Inschrijving Jakko Sport KNVB Straatvoetbaltoernooi 

 

 

Waar wil je meespelen? 

 Dinsdag 1 mei   - Almkerk, parkeerterrein VV Almkerk 

 Woensdag 2 mei - Wijk en Aalburg, de Markt  

 Donderdag 3 mei - Werkendam, parkeerterrein de Crosser 

 

Bij welke categorie wil je inschrijven? 

 8 t/m 10 jaar  (geboortedatum tussen 5-5-2007 en 4-5-2010) 

 11 t/m 12 jaar  (geboortedatum tussen 5-5-2005 en 4-5-2007) 

 13 t/m 15 jaar  (geboortedatum tussen 5-5-2002 en 4-5-2005) 

 

Ben je beschikbaar om de finale te spelen op vrijdag 4 mei?  Ja /  Nee 
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Teamnaam: __________________________________________________ 

 

Wie is de teamleider (minimaal 16 jaar)? 

 

Naam:  ________________________________   man /  vrouw 

Adres: _________________________________ Postcode: ______________________ 

Plaats:  _________________________________ Geboortedatum:  _________________ 

Telefoonnummer : _____________ E-mail adres:  _____________________________ 

 

 

Spelerslijst:  

 

1. Naam:  ______________________ Geboortedatum:  __________________ 

E-mail: ______________________  jongen /  meisjes  

 

2. Naam:  ______________________ Geboortedatum:   __________________ 

E-mail: ______________________  jongen /  meisjes 

 

3. Naam:  ______________________ Geboortedatum: __________________    

E-mail: ______________________  jongen /  meisjes 

 

4. Naam:  ______________________ Geboortedatum: __________________  

E-mail: ______________________  jongen /  meisjes 

 

5. Naam:  ______________________ Geboortedatum: __________________   

E-mail: ______________________  jongen /  meisjes 

 

6. Naam:  ______________________ Geboortedatum: __________________   

E-mail: ______________________  jongen /  meisjes 

Stuur het ingevulde formulier per mail aan mpulles@woudrichem.nl.  
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