
      

        

Voortornooi U11 & U12 
“WM Soccer Tournaments“ 

Locatie West-Vlaanderen: KVK Westhoek 
 

 

 
Beste voetballiefhebber, 
 
heb je met je ploeg ook altijd al eens willen deelnemen aan een professioneel buitenlands tornooi. 
Dan is dit misschien jullie kans! 

 
Graag nodigen we U samen met KVK Westhoek uit op ons 1e WM Soccer Tournament. We werken 
met 5 ‘provinciale’ voortornooien waarna de 3 gekwalificeerde teams per locatie het tegen mekaar 
opnemen in een Nationale finale. 
 
Deze ‘voortornooien’ gaan op verschillende data tijdens voetbalvrije weekends door op locaties 
verspreid over heel Vlaanderen (1 per provincie). Voor West-Vlaanderen gaat dit voortornooi door op 
zaterdag 5 januari op de velden van KVK Westhoek (het 1e weekend voor de competitiehervatting). 
  
De uiteindelijke winnaar van de U11 & de U12 reeks mag GRATIS 
deelnemen op het einde van het seizoen (Hemelvaart/Pinksteren) aan 
een meerdaags toptornooi in Duitsland met voornamelijk Duitse en 
professionele voetbalclubs uit andere Europese landen. Jullie mogen het 
m.a.w. tegen de ‘sterren van morgen’ opnemen wat ongetwijfeld een 
unieke ervaring voor alle spelers en begeleiders zal worden! 
 
Met WM Soccer Events zorgen we voor hotelovernachting (2 nachten 
voor 15 personen) en maaltijden tijdens de tornooidagen… zodat jullie 
als échte profs dit avontuur tegemoet kunnen gaan! 
 
Tijdens de voorronde kunnen op elke locatie maximaal 24 teams per leeftijdscategorie deelnemen. 
Teams van ALLE niveaus zijn welkom (IP/Provinciaal/Regionaal). Je hoeft ook niet noodzakelijk uit 
de provincie te komen waar het tornooi doorgaat en kan ook gerust op meerdere tornooien 
(verschillende data) inschrijven! Overal spelen tijdens de voormiddag de U12-teams en na de middag 
komen de U11 aan bod. 
 
De deelname voor de clubs is daarnaast ook helemaal gratis… 

 
Wil je kans maken om deze unieke ervaring te beleven met je vrienden en ploeggenoten, vul dan snel 
het deelnemingsformulier in en mail het terug, want de plaatsjes zullen vlug ingenomen zijn…!!!  
 
Wij hopen op uw deelname en kijken er naar uit om uw jeugdelftallen te mogen begroeten tijdens 
deze 1e editie op de velden van KVK Westhoek. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
Wim Moortgat 
Tornooiverantwoordelijke 
 
WM Soccer Events 
wim_moortgat@hotmail.com 
0477/57.25.80 

Geert Glorie 
TVJO KVK Westhoek 
 
geert.glorie@telenet.be 
0476/37.70.75 
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Inschrijvingsformulier 
Voortornooi U11 & U12 

“WM Soccer Tournaments“ 
 

Locatie West-Vlaanderen: KVK Westhoek 

 
 

 

Ondergetekende (naam):  
 

Verantwoordelijke van (club):   
 
Met stamnummer:                     
 
Clubkleuren:                               
 
 
Bevestigt hiermee de deelname aan het Voortornooi op onderstaande data en locatie  

 

Categorie Datum Provincie  Locatie Aantal 
ploegen 

U11 Za 05/01/19  (NM) W.-Vlaanderen 
 

KVK Westhoek  

U12 Za 05/01/19  (VM) W.-Vlaanderen 
 

KVK Westhoek  

Indien je met meerdere ploegen per categorie wil deelnemen, gelieve dit dan aan te geven in bovenstaande kader 
 
 
Contactpersoon voor alle verdere briefwisseling betreffende dit tornooi 

 
          Naam:  
   

             Telefoonnummer en/of GSM:  
 

              E-mail adres:   
 
         
 
 

                                

 
           Dit formulier terugzenden naar:                 

           mail:  wim_moortgat@hotmail.com 

            
                                  

     Bij ontvangst inschrijving zal zo snel mogelijk  
     een bevestiging teruggestuurd worden. 

   
                                       

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUls_q7ZfdAhURPVAKHar-DgQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vlaggenunie.nl/vlag-duitsland&psig=AOvVaw1jHvCu33PL432vmOGYWh_Z&ust=1535824368464680
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=logo kvk westhoek&source=images&cd=&cad=rja&docid=PoviIRq63usZ-M&tbnid=hSjIArQF2wsjJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ksvr.be/nieuws/106-kvk-westhoek-beloften-ksvr-3-1&ei=PKAOUv6PK-SA0AW1koCICg&psig=AFQjCNFkcJYbrAzMX5WKWc94O2trLzqz_g&ust=1376776596724609
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=logo kvk westhoek&source=images&cd=&cad=rja&docid=PoviIRq63usZ-M&tbnid=hSjIArQF2wsjJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ksvr.be/nieuws/106-kvk-westhoek-beloften-ksvr-3-1&ei=PKAOUv6PK-SA0AW1koCICg&psig=AFQjCNFkcJYbrAzMX5WKWc94O2trLzqz_g&ust=1376776596724609

