Nederlandse tekst (English tekst below)

Zaterdag en Zondag 27 en 28 december 2014
in ‘t-Hoogkoor in Boxmeer

Basketballclub AKROS uit Boxmeer (Nederland) organiseert
voor het derde achtereenvolgende jaar het internationale
AKROS Youth Tournament. Het is een recreatief, sportief
toernooi dat is bedoeld voor de onderstaande
categorieën.
Het toernooi wordt georganiseerd in
samenwerking met de Duitse club Xanten
Romans.
Het toernooi zal worden georganiseerd voor de volgende
leeftijdscategorieën:
GMU10
GMU12
U14
JU16
JU18
JU22
MU14
MU18
Voor het niveau van de teams verwijs ik u graag naar de website van Akros
(www.akrosboxmeer.nl) of neem daarover op met de organisatie.

Kosten: 35,- € per team
Inschrijving: vóór 1 oktober 2014
De inschrijving is definitief na aanmelding (via het bijgeleverde
inschrijfformulier dat digitaal aangeleverd moet worden) en
overboeking van het vereiste bedrag van 35 euro op Rabobank
IBAN NL55 RABO 01087 07 547, BIC RABONL2U ten name van
BCB AKROS Boxmeer, onder vermelding van “AYT-14”, en
vermelding van de clubnaam en de leeftijdscategorie.

Scheidsrechters en tafel worden ook dit jaar door BCB AKROS
geleverd.
We hopen ook dit jaar weer op jullie deelname!

Met vriendelijke groet

Reggy Havekes

Saturday and Sunday 27th – 28th of december 2014
‘t-Hoogkoor, Boxmeer (the Netherlands)

For the third year in a row, basketballclub AKROS from
Boxmeer (the Netherlands) organizes an international Youth
Tournament. The goal of the tournament is playing basketball
in a sportive way at a recreational level.
The tournament will be organized in
collaboration with the german basketballclub
Xanten Romans.

The tournament will be organized for the following teams:
GMU10
GMU12
U14
JU16
JU18
JU22
MU14
MU18
For the level of the teams we gladly refer to our website www.akrosboxmeer.nl
or please contact the organization.

Costs: 35,-€ per team
Registration: prior to october 1st 2014

The registration is final after notice (please fill in the
registration form and send it digitally to the organization) and
payment of the required fee of 35 euro at Rabobank IBAN NL55
RABO 01087 07 547, BIC RABONL2U in name of BCB AKROS
Boxmeer, citing “AYT-14”, the name of the basketballclub,
country of origin and agegroup (girls or boys).

Referees and jury will be taken care of by BCB Akros.

For more information, please contact the organization:
regina.havekes@ziggo.nl.

See you in Boxmeer at the end of december!

BCB AKROS
Boxmeer (the Netherlands)

