AKROS
YOUTH
TOURNAMENT

Basketballvereniging AKROS
werd op 3 januari 1975 opgericht.
De naam AKROS komt uit het oud-Grieks en
betekent 'uitstekend/uitmuntend'.
Al ruim 35 jaar is AKROS een actieve vereniging
waar jong en oud van basketbal kunnen
genieten en competitie speelt op Rayon niveau
(Brabant / Limburg).

29 & 30 december 2012

Info:
T. 0485-577145
E. regina.havekes@ziggo.nl
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Wanneer
Op 29 en 30 december 2012
organiseert basketbalvereniging BCB
AKROS in 't-Hoogkoor in Boxmeer voor de
eerste keer een internationaal jeugdtoernooi. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt.
Doel
Met dit internationale toernooi wil AKROS
de sport basketbal in de regio promoten.
We hopen de belangstelling voor de sport
aan te wakkeren en sluiten daarbij aan bij
de landelijke campagnes om de jeugd meer
in beweging te krijgen.
Doelgroep
De doelgroep van dit toernooi is jeugd van
8 tot 20 jaar.

Internationaal

Pers

Aan het toernooi nemen teams deel uit
Nederland (Noord-Oost Brabant en NoordLimburg) en Duitsland (Niederrhein). Basketballclubs Xanten Romans, Vfl Merkur Kleve,
Attacus (Veghel), Wildcats (Nijmegen) e.a.
hebben hun deelname al toegezegd.

Om aandacht te vragen voor dit evenement
zal AKROS:

Aantal deelnemers
In totaal zullen er 32 teams, à 12 personen
per team (10 spelers plus begeleiding) aan
dit toernooi deelnemen. Er nemen dus ca.
380 personen aan dit toernooi deel.
Tel hierbij de bezoekers, zoals ouders, familie
en kennissen dan zullen er rond de 500 à 600
mensen in dit weekend naar 't-Hoogkoor in
Boxmeer komen.
Toernooi
Per dagdeel ('s-morgens en 's-middags)
komen 2 leeftijdsgroepen aan de beurt, waarbij de jongste deelnemers 's-ochtends vanaf
10.00 uur spelen en de oudere leeftijdsgroepen 's-middags vanaf 13.30 uur. Alle teams
krijgen aan het einde van het toernooi een
Limburgse vlaai en alle deelnemers krijgen
een medaille als herinnering.

- Persberichten naar regionale kranten
(De Gelderlander, Boxmeers Weekblad,
de Maas Driehoek etc.)
- Persberichten naar interregionale
kranten (via de Xanten Romans).
- Radio-interview (BLOS, Peelstar FM
etc.). Er wordt momenteel bestudeerd
of er een live-reportage van het
evenement kan plaatsvinden.
- Posters

PERS
& PROMO
Sponsoring /
Wat hebben wij te bieden?
- Vermelding van sponsor in de
persberichten
- Vermelding van sponsor in interviews
- Advertentie van sponsor in
toernooiboek
- Posters met sponsorembleem
- Promotiemateriaal van sponsor tijdens
het toernooi
- Weblink van sponsor op onze website
www.akrosboxmeer.nl
- Eventuele naam-verbintenis aan het
toernooi.

