
Uitnodiging Junioren Meiden toernooi 13 en 14 april 2013. 
 

 

 
 
 
 
Zoals al eerder aangegeven organiseert JN Melderslo dit jaar het junioren Meiden Toernooi. 
Hiervoor hebben we het thema :  “Jong Nederland got Talent” gekozen. Op zaterdag 13 en 
zondag 14 april 2013 is het junioren meiden toernooi in Melderslo.  
 
Dat wil zeggen een programma waarin jullie je talent kunnen laten zien. We gaan sporten, 
kamperen, van de buitenlucht genieten en jullie krijgen de kans om jullie eigen speciale talent te 
laten zien.  
 
We starten het toernooi op zaterdagavond om 18.00 uur met de inschrijving en het opzetten van 
de tenten nabij MFC ‘De Zwingel’. Het volledige programma ziet er als volgt uit: 
Zaterdag 13 april 
18.00 uur Inschrijving en tenten opzetten 
20.00 uur Aanvang speurtocht  
23.00 uur Einde speurtocht terugkomst in het MFC 
24.00 uur Rust: dus allemaal in de tenten 
 
Zondag 14 april 
8.00 uur Kúkelekuu, tijd om op te staan. Broodpakketje opeten met Melk of Thee 
9.00 uur Vertrek naar sportvelden 
12.00 uur Einde sportspellen en terug naar MFC 
      Eten in/bij het MFC 
13.00uur Jong Nederland got Talent 
14.00 uur Opruimen tenten en terrein 
15.00 uur Afsluiting en prijsuitreiking 
 
Zin gekregen in dit stoere toernooi??? 
Schrijf je dan met je team in voor 20 maart 2013. Een team kan uit minimaal 5 en maximaal 9 
leden bestaan. Het toernooi is voor alle (meisjes)-leden van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. 
Leiding hoeft tijdens het toernooi niet aanwezig te zijn, we hebben namelijk maar beperkte 
overnachtingruimte en terrein. Leiding die zelf graag wil blijven mag dat natuurlijk wel. De 
aanwezige leiding zal ingezet worden bij activiteiten.  
   



 
Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar: 

- secretariaat@jongnederlandmelderslo.nl  
Laat als de exacte namen nog niet bekend zijn wel alvast weten met hoeveel teams jullie 
willen komen. 
 
 

Wat moet je meenemen:  
Per team: 

- Tent (bij voorkeur niet te groot ivm beperkte ruimte) 
- Borden en drinkbekers voor Melk/Thee 
- Klembord en pennen voor speurtocht 

 
Per persoon: 

- Luchtbed/matje en slaapzak (slaapspullen) 
- Reserve- en sportkleding 
- Broodpakketje voor het ontbijt (Melk en Thee krijgen jullie) 
 

Voorbereiding 
- Zoek je eigen talent, bereid een optreden voor van 3 tot 5 minuten. Jullie hebben de 

beschikking over een echt podium in onze zaal waarop jullie kunnen dansen, zingen, 
moppen tappen of alle andere mogelijke talenten kunnen laten zien. 

- Zorg dat je de toernooispellen kent. Dat zijn Burchtbal en Trio Voetbal (de spelregels 
vind je op de site van JNLimburg.nl onder het kopje juniorentoernooi) 

 
 
Locatie Toernooi: 
We zijn het grootste deel van het toernooi in en rond: 
MFC De Zwingel 
Beemdweg 4 
5962 AT Melderslo 
 
Bereikbaarheid tijdens het toernooi: 
Tijdens het toernooi zijn we telefonisch bereikbaar: 
Frank Litjens: 06-11627299 
Wim Schoeber: 06-22507468

mailto:secretariaat@jongnederlandmelderslo.nl


Inschrijfformulier. 
 

Afdeling: ……………………………………………………………… 
Teamnaam/nummer: …………………… 
 
Naam en adres contactpersoon: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres contactpersoon: 
……………………………………………………………………………………….. 
Deelnemende leden. 
Naam geboorte datum 
* 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*Teamcaptain. 
Leiding bereikbaar voor noodgevallen. 
Naam telefoonnummer aanwezig tijdens toernooi * 
  nee / ja 
  nee / ja 
  nee / ja 
*Doorhalen wat niet van toepassing is. Zo ja, aangeven welk(e) dag/dagdeel. 
 
Er moet altijd minimaal 1 persoon bereikbaar zijn tijdens het gehele toernooi! 
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