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Basketball Events Organisation organiseert al geruime tijd toernooien voor
basketballend Nederland en deze toernooien worden zeer druk bezocht. Dit seizoen
willen wij ook voor de jongste groepen een toernooi in 5 tegen 5-vorm gaan organiseren
met een blijvend karakter.
Wij willen graag alle teams uitnodigen om deel te nemen aan een basketbaltoernooi, die
speciaal is opgezet voor teams in de U10 en U12 competities (bij voldoende deelname
zal ook een U8-poule gevormd worden..), die wij de naam Madness Mini Tournament
hebben meegegeven en zal gespeeld worden op een nieuwe locatie: Sporthal Zielhorst
in Amersfoort.
Na de successen van afgelopen seizoenen volgt dit jaar het elfde toernooi en die
hebben wij op de kalender geplaatst, welke bij NBB is aangemeld, op:



Op het inschrijfformulier staat aangegeven welke leeftijdsgroepen op welke data spelen.
Elke poule zal uit 5 á 6 teams bestaan; ieder team speelt dus 4 of 5 wedstrijden met
ruime speeltijden, dus een goede voorbereiding op het tweede deel van de competitie
waar het dan om de prijzen en titels gaat! Ook al is dit een toernooi, wij zullen uiteraard
de sterkte van de opgegeven teams controleren. Vanaf dit seizoen willen wij ook meer
aandacht en begrip vragen voor het leiden van de wedstrijden, net zoals in de
competities…want zonder scheidsrechters, geen wedstrijd!
Voor ons toernooi willen wij van uw vereniging team(s) uitnodigen zoals op het
bijgevoegd formulier staat vermeld. De kosten van deelname hebben wij ook op dit
formulier aangegeven.
Wanneer u team(s) opgeeft, let dan ook op de speciale regeling: bij vooruitbetaling kunt
u geld verdienen! Wel belangrijk is, dat het geld vóór 1 december 2017 op deze
rekening moet staan, want dan vervalt dit aanbod, dus houdt u dat goed in de gaten.
Het betalen van inschrijfgeld kan op IBAN-rekening NL48ABNA0556159187 (BIC:
ABNANL2A) t.n.v. D.J. Marchal te Amersfoort. Vooruitbetaling stelt uw deelname aan het
toernooi zeker veilig!!
Het programma voor deze dagen vol basketbal zal u worden toegezonden op het
moment wanneer het toernooischema rond is. Dus: vul formulier in, ook al vaardigt u
GEEN teams af, onderteken deze en stuur of mail (denk aan ondertekenen!!) het
formulier zo spoedig mogelijk naar één van onderstaande mailadressen!!
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Wij wensen u nog veel basketbalplezier en
rekenen op u op ons toernooi!!
Met vriendelijke groeten,
Basketball Events Organisation

Simone Marchal
Tel.: 06 – 426 197 68

Dirk Marchal
06 – 111 654 71

Emailadres:
Insturen van het aanmeldingsformulier naar: inschrijvingen@beowbd.nl
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Organiseren van toernooien!

