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Beste kinderen van groepen 7 en 8,  
 
Dit jaar organiseren we weer het Cruyff 6 vs. 6 toernooi voor alle groep 7 en 8 van de 
gemeente Velsen.  
 
Wat is het Cruyff 6 vs 6 Toernooi?  
De naam zegt het al; het is een voetbaltoernooi voor jongens en meiden, die (over het 
algemeen) 6 tegen 6 spelen. Naast de sportieve prestaties draait het bij Cruyff ook om de 
14 regels van Johan Cruyff. Dit zijn gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op kan 
aanspreken. Thema’s als respect, samenspel, creativiteit en initiatief dienen als leidraad om kinderen 
tijdens het bewegen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe die met elkaar omgaan.  
 
Per voorronde is er een jongenswinnaar, een meisjeswinnaar en een respect award winnaar (afhankelijk 
van de deelnemende teams). Die gaan door naar de finale op het Cruyff Court in IJmuiden. Vorig jaar 
konden we helaas niet meer deelnemen aan de regionale en nationale rondes. Dit jaar organiseren we 
daarom het toernooi eerder, zodat we nog mee kunnen doen aan de kwartfinale in Heemskerk welke 
tussen mei en april 2019 georganiseerd wordt. 
 
De data van de voorrondes zijn: 

*In Velserbroek wordt 4-4 gespeeld, let erop dat het team wel uit min. 6 spelers bestaat, voor het geval je 
doorgaat naar de finale (waar wel 6-6 gespeeld wordt), er mogen dat geen nieuwe spelers bijkomen! 
 
De voorrondes zullen tussen 14.00 – 14.30 starten, afhankelijk van de schooltijden, meld dit op het 
formulier.  
Lijkt je dit leuk? Schrijf je dan nu via de mail in met het inschrijfformulier op de achterkant van deze brief. 
Stuur je aanmelding naar bvgeldorp@sportsupport.nl:  

 Het aanmeldformulier inscannen en dan mailen 

 De benodigde gegevens mailen: teamnaam, spelers+ geboortedatum, begeleider(s), 
contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres en de schooltijden. 

 
Via de mail krijg je dan nog een bevestiging van deelname, pas als je deze hebt gekregen ben je officieel 
ingeschreven. Het aantal plekken is beperkt, dus schrijf je snel in! Ik hoop jullie te zien op een van deze 
dagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bianca van Geldorp 
Buurtsportcoach IJmuiden-West 
 

Datum Locaties Court Scholenverdeling  

Woensdag 27 februari 
2019 

IJmuiden West Cruyff Court 
Pleiadenplantsoen 

Pleiaden, Zefier, Origon, Klipper, Vuurtoren 
West, Kompas West BB, Plataan. 

Woensdag 6 maart 2019 Velserbroek* Wieringeraak 
 

Parnassia, Bosbeek, Brederode Dalton, 
Anker, Beekvliet, Rozenbeek, Hoeksteen, 
Pionier, Westbroek.  

Woensdag 13 maart 2019 IJmuiden West Cruyff Court 
Pleiadenplantsoen 

Vliegende Hollander, Vuurtoren Oost, 
Kompas Oost, Franciscus, Boekanier, 
Toermalijn, Jan Campert. 

Woensdag 20 maart 2019 Finale- 
IJmuiden 

Cruyff Court 
Pleiadenplantsoen 

Winnaars verschillende locaties 
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Inschrijfformulier 6 vs 6 Cruyff Court Toernooi 
 

 Naam Geboortedatum 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Naam Team / Basisschool :  

Contactpersoon (liefst een 

ouder) 
:  

Telefoonnummer :  

E-mail :  

Schooltijden (woensdag) :   

 

Ieder team bestaat uit 6 jongens of 6 meisjes en eventueel 4 reserves. Alle deelnemers moeten nog in 

groep 7 & 8 van de basisschool zitten.  

 

Dit formulier moet ingeleverd worden bij de Buurtsportcoach IJmuiden – West ; Bianca van 

Geldorp. Stuur(een kopie/scan van) dit formuliernaar bvgeldorp@sportsupport.nl.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bianca, te bereiken op bovenstaand e-mailadres. 

 

Inschrijvingen voor 27 maart kunnen uiterlijk vrijdag 22 maart ingeleverd worden. Inschrijvingen 

voor 6 maart uiterlijk 1 maart etc. Iedere vrijdag voor de voorronde dus. 

Let op: vol = vol!! 
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