
 

 

 

KNVB Straatvoetbaltoernooi voor jongens en meisjes 
 

Op woensdag 23 april organiseert de gemeente Ferwerderadiel 
i.s.m. GO-4 Sport een voorronde van het KNVB 
straatvoetbaltoernooi voor D- en E-pupillen. Het toernooi vindt 
plaats op de sportontmoetingsplaats achter sporthal De Heechfinne 
in Ferwert. Het toernooi begint om 13.30 uur een duurt tot 17.30 
uur. Iedereen kan aan dit 4-tegen-4 toernooi meedoen! Het 
toernooi is voor D- en E-pupillen uit de gemeenten Ferwerderadiel 
en Leeuwarderadeel, maar ook voor jongens en meisjes die niet lid 
zijn van een voetbalclub! 
 
Het is de bedoeling dat je je opgeeft met een team van 4 of 5 
spelers/speelsters. Wanneer er meisjes meedoen in een 
jongensteam, speelt dat team altijd in de jongenspoule. Teams die 
alleen uit meisjes bestaan, spelen bij voldoende deelname alleen 
tegen andere meisjesteams. De winnaars van de D-pupillen en de 
E-pupillen gaan door naar de regiofinale. 
 
Je speelt met je team in de: 
 
 D-pupillen: als de spelers/speelsters van jouw team geboren zijn 

in van 1 januari 2001 t/m 31 december 2002 

 
 E-pupillen: als de spelers/speelsters van jouw team geboren zijn 

op of na 1 januari 2003 
 
Spelers/speelsters die geboren zijn voor 1 januari 2011 zijn te oud 
om aan het KNVB Straatvoetbaltoernooi deel te mogen nemen. 
 
Wanneer je jouw team opgeeft, hoort daar natuurlijk ook een coach 
bij, de naam van jouw team en de kleur van de shirts waarin jouw 
team gaat spelen. Vul het inschrijfformulier in en stuur het op naar 

de gemeente Ferwerderadiel, t.a.v. GO-4 Sport, Postbus 2, 9172 
ZS in Ferwert. Een e-mail met alle benodigde informatie sturen 
naar go4sport@ferwerderadiel.nl kan ook. 
 
Opgeven kan tot vrijdag 19 april. Maak dus snel een team en schrijf 
je in! 
 

 

 

NB. Kijk voor meer informatie over het KNVB Straatvoetbaltoernooi 
eens op www.knvbstraatvoetbal.nl.  
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Inschrijfformulier KNVB Straatvoetbal 2014 
Toernooi: woensdag 23 april, Ferwert 

 

Naam team: ....................................... 
 

Kleur shirts: ....................................... 
 

Vul dit inschrijfformulier in en stuur het op naar de Gemeente Ferwerderadiel, t.a.v. 

GO-4 Sport, Postbus 2, 9172 ZS Ferwert of mail het naar go4sport@ferwerderadiel.nl. 

 

Naam contactpersoon (coach): 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 
 

Naam speler 1:      Jongen / meisje 

Adres: 

Telefoonnummer:      Geboortedatum: 

E-mailadres: 

Lid van voetbalvereniging: ja / nee    Zo ja, welke: 
 

Naam speler 2:      Jongen / meisje 

Adres: 

Telefoonnummer:      Geboortedatum: 

E-mailadres: 

Lid van voetbalvereniging: ja / nee    Zo ja, welke: 
 

Naam speler 3:      Jongen / meisje 

Adres: 

Telefoonnummer:      Geboortedatum: 

E-mailadres: 

Lid van voetbalvereniging: ja / nee    Zo ja, welke: 
 

Naam speler 4:      Jongen / meisje 

Adres: 

Telefoonnummer:      Geboortedatum: 

E-mailadres: 

Lid van voetbalvereniging: ja / nee    Zo ja, welke: 
 

Naam speler 5 (eventueel):     Jongen / meisje 

Adres: 

Telefoonnummer:      Geboortedatum: 

E-mailadres: 

Lid van voetbalvereniging: ja / nee    Zo ja, welke: 
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