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Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer, 
 
Gezien het succes van de vorige editie richt SK Landskouter op zaterdag 9 mei 2009 
voor de tweede maal een voetbaltornooi in voor heren. Dit zal doorgaan op het 
voetbalterrein van SK Landskouter.  
 
De opzet: er wordt gespeeld met 7 tegen 7 (6 spelers, 1 doelman), met jeugddoelen en 
op een terrein van 40m x 25m. 
 
De eerste wedstrijd zal gespeeld worden op zaterdagmorgen 10u en de finale vindt 
dezelfde dag plaats om 19u. 
 
Indien u geïnteresseerd bent om u met een ploeg in te schrijven, dient u het bijgevoegde 
inschrijvingsformulier in te vullen en dit te sturen naar één van de vermelde                   
(e-mail)adressen.  
 
Van Gaver Marnik  De Rijcke Philippe   Melckebeeck Kris 
Vijverstraat 65  phil.de.rycke@telenet.be  melckebeeck@gmail.com 
9860 Moortsele     
0476/31.13.12 
 
Uw inschrijving  is definitief door € 50,- te storten op het rekeningnummer                  
890-5440972-79 met vermelding van  “ploegnaam + tornooi 2009 heren”. Van het 
inschrijvingsgeld worden 15 drankbonnetjes teruggegeven bij aanvang van het tornooi.  
 
Inschrijven kan tot 22 april 2009. Er is een maximum van 16 ploegen vooropgesteld. 
Dus gelieve tijdig in te willen schrijven als u van de partij wil zijn! 
 
De loting van de wedstrijden voor het tornooi zal gebeuren op zondag 26 april 2009 om 
19u in de kantine van SK Landskouter. Hier wordt een vertegenwoordiger van uw ploeg 
op verwacht zodat men op die dag het reglement en het programma kan ontvangen. 
 
We hopen op een talrijke opkomst en verblijven tot dan. 
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
 
SK Landskouter       
Het hoofdbestuur 
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Inschrijvingsformulier openlucht voetbaltornooi  
op zaterdag 9 mei 2009 

 
 

Ondergetekende…………………………………………………………………………. 
 
Schrijft zich in voor het openlucht voetbaltornooi van SK Landskouter met 
volgende ploeg:  
 
…………………………………………………………….. 
 
Clubkleur trui………………………………….. 
 
 
Clubkleur broek……………………………….. 
 
 
 
Contactpersoon voor verder info: 
 
Naam : …………………………………………………… 
 
 
Straat : ……………………………………………………  
 
 
Postcode: ……….. Gemeente: …………………………  
 
 
e-mailadres : ……………………………………………..GSMnr:…………………………… 
 
 
Terug te sturen vóór 22 april 2009  naar één van de in de uitnodigingsbrief 
genoemde adressen. 
                 


