
 

 

 

                Maastricht 26-06-2021 

Beste Sportvrienden.  

Na een gek coronajaar met weinig wedstrijden en toernooitjes wil  vv  Scharn een oefentoernooi 

organiseren voor alle (instromende)  JO8 teams.  Het doel van het  toernooi is om alle JO8 spelers 

voor te bereiden op een andere manier van voetballen, dan dat ze in de JO7 gewend waren 

Het is een grote stap voor vele van het  kleine veld  met kleine goals, naar een kwart veld met grote 

goals inclusief  keeper.   Het doel van het toernooi is dan ook niet zo zeer de winst maar vooral 

“oefening baart kunst”  Met aandacht voor: 

• de  spelregels JO8 voetbal  

• Kwart veld  6x6 voetbal  

• Grote goals met keepers 

• Nieuw wedstrijdritme 

• En bovenal veel voetbalplezier als opmars naar de nieuwe  competitie  in de JO8  

 
Het streven is om 4 poules in 2 “klasses” te maken  

- Competitief :   voor de JO8 teams welke wat tegenstand wensen.  (Bijv voor JO8.1-2 TEAMS) 
- Recreatief        :   voor de  teams welke vooral recreatief willen oefenen  

 
Hoewel het een toernooi is met een prijsuitreiking, kent het toernooi net als bij JO7 voetbal 
spelbegeleiders zodat er naast een leuke pot voetbal ook ruimte is om te oefenen.  
 
Het Primavera toernooi vindt plaats op zaterdag 4 september en zal van 9:00u tot /- 13:00 duren op 
het complex van vv  Scharn, Bemelerweg 92 te Maastricht   
 
Ivm de naderende zomervakantie en verdere organisatie willen we deelnemende clubs  vragen zich 
in te schrijven voor 1 augustus a.s.  Dit kan middels onderstaand formulier.  
 
Hopelijk tot 4 september a.s.  
 
Namens vv  Scharn  
 
 
Phillip Menten en  Bart Gorissen  
Trainers JO8.1 vv Scharn  
 
 
 



Aanmelden voor 1 augustus a.s.  dmv het mailen van dit formulier naar  

                            b.gorissen@ziggo.nl ovv primaveracup  

                                   svp per team 1 formulier gebruiken   

 

 
 
 
 
 

Naam Vereniging    

Team JO8        1  2   3   4  

Trainer(s)   

Aantal spelers    

Mailadres    

Tel    

Niveau  Recreatief  Competitief  

Inschrijf Formulier  

mailto:b.gorissen@ziggo.nl

