
 

 

 

Beste collega’s, 

 

We nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan ons “43ste VSV-

Jeugdtoernooi "Chris Vanderstraeten”, gewestelijk jeugdtoernooi voor 

alle reeksen van U6 tem U17. Belangrijk om weten is dat het wedstrijdformat bij alle 

ploegen zal aangehouden worden zoals in de competitie. 

Naast ons wel gekend jeugdtoernooi introduceren we dit jaar een nieuwigheid. We voorzien 

namelijk ook een reeks voor zowel WANDELVOETBAL als VROUWENVOETBAL seniors. 

 

Dit 4-daags toernooi vindt plaats tijdens het Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart weekend, 

afhankelijk van de reeks op donderdag 18 mei, vrijdag 19 mei, zaterdag 20 mei of zondag 21 

mei 2023.  

 

Ziehier het overzicht op welke dag de ploegen aantreden: 

donderdag VOORMIDDAG 18 mei 2023: U6  

donderdag VOORMIDDAG 18 mei 2023: U9 

donderdag NAMIDDAG 18 mei 2023: U17 

vrijdag VOORMIDDAG 19 mei 2023: A-voetbal 

vrijdag VOORMIDDAG 19 mei 2023: U10 

vrijdag NAMIDDAG 19 mei 2023: U15 

vrijdag AVOND 19 mei 2023: Wandelvoetbal 

zaterdag VOORMIDDAG 20 mei 2023: U7  

zaterdag VOORMIDDAG 20 mei 2023: U11 

zaterdag NAMIDDAG 20 mei 2023: U12 

zaterdag NAMIDDAG 20 mei 2023: U13 

zondag VOORMIDDAG 21 mei 2023: U8 

zondag NAMIDDAG 21 mei 2023: Vrouwenvoetbal seniors 

 

Voor elke reeks (ook bij U15, U17, vrouwenvoetbal seniors) wordt een 1/2de dag voorzien.  

Zoals elk jaar trachten we er een sportief toptoernooi van te maken en daarvoor hebben we 

jullie deelname nodig.  

Willen jullie erbij zijn dan verzoeken we je het formulier in te vullen, graag zo snel mogelijk 

(anders ten laatste vóór 30 maart 2023), want voor sommige reeksen zijn de plaatsen 

beperkt. 

 

Wij zijn steeds, in de mate van het mogelijke, tot wederdienst bereid. Dus stuur ons zeker 

een uitnodiging voor jullie toernooi. 

 

We hopen van harte jullie te mogen verwelkomen op ons toernooi.  

Sportieve groeten, 

 

Sportief verantwoordelijke VSV Gent-toernooi 

Dorine Hostens  

toernooien@vsv-gent.be  

GSM: 0475/87 09 34 

 

Algemeen toernooiverantwoordelijke  

Stef Berghmans 
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