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TWENTEPRINT
JEUGDVOORBEREIDINGSTOERNOOI

Aan uw jeugdcommissie/wedstrijdsecretariaat,

Volleybalvereniging Dynamo Tubbergen is al jarenlang zeer intensief bezig met haar  

jeugdbeleid. Zowel in Regio Oost als op diverse grote jeugdtoernooien wordt heel 

verdienstelijk gepresteerd. Om deze lijn vast te houden organiseren we voor onze 

jeugd diverse activiteiten.

n deze bizarre tijd waarin de volleybalcompetitie 2020-2021 weer werd 
afgebroken kijken we halsreikend uit naar het moment om de zaal weer in te mogen. 

Op moment van schrijven - 1 mei 2021 - is het allemaal nog heel onzeker. Toch zijn we 

begonnen met de voorbereiding voor het Twente Print Jeugdvoorbereidingstoernooi.  

Na het succes van de afgelopen 22 jaren hopen we dan ook van harte dat de 23e editie 

van het ”TWENTEPRINT JEUGDVOORBEREIDINGSTOERNOOI” door kan gaan. 

Dit toernooi, wat plaats vindt op zaterdag 11 september, kan perfect passen in 

de voorbereiding op de competitie van het seizoen 2021/2022. Ons doel is dat uw 

jeugdteam zoveel mogelijk wedstrijden speelt op haar eigen niveau.

Voor wie, waar en de betaling 

Voor de A, B en C-teams van uw vereniging. Het toernooi zal op zaterdag

11 september 2021 plaatsvinden in sportcentrum “De Vlaskoel” van Tubbergen.

Gezien de onzekerheid of het toernooi tegen die tijd doorgang mag vinden hebben we 

besloten dat het inschrijfgeld van € 30,- per team pas betaald hoeft te worden als we 

definitief zekerheid hebben. U ontvangt dan van ons een mail met het te betalen bedrag. 

Inschrijving

-   Het inschrijf formulier dient voor 1 augustus 2021 bij ons binnen te zijn. 

-     De afgelopen jaren was het toernooi vrij snel volgeboekt.  

Daarom adviseren wij u zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.

Verdere informatie

Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet.


