
  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

49e “Wij Helpen” 

PAASTORNOOI 

7, 8 en 10 april 2023 
 

K. RACING WAREGEM 

PAASTORNOOI 
 

   
Beste sportvrienden, 

 

De jeugdwerking van K. Racing Waregem heeft het genoegen U en Uw club uit te nodigen voor ons 

49e “Wij Helpen” Paastornooi K. Racing Waregem. 

(Dit tornooi zal georganiseerd worden met de nodige “als die nog van toepassing is” met de 

geldige coronaregels).  

 

Dit vindt dit plaats op vrijdag 07 zaterdag 08 en maandag 10 april 2023 in het Mirakelstadion! 

 

 

 

 

  

 



  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

49e “Wij Helpen” 

PAASTORNOOI 

7, 8 en 10 april 2023 
 

K. RACING WAREGEM 

PAASTORNOOI 
 

 

Daar het om een regionaal tornooi gaat, vragen wij aan de ploegen die Provinciaal, Elite en 

Interprovinciaal spelen in te schrijven bij hun categorie of aan te treden met een gewestelijke 

ploeg op hun niveau. Wil je dit ook zo op uw inschrijving bevestigen. Het zou ons verheugen 

jullie ploegen in deze categorieën te mogen verwelkomen. 

 

Provinciaal/ IP en gewestelijk Niv. 3 gaan wij apart indelen van U8 tot U12.  

Gewestelijke ploegen (niv. 1-2) spelen hun wedstrijden onderling tegen elkaar op hun niveau.   

Er zal gespeeld worden op kunstgras en natuurgras.   

 

Alle wedstrijden per poule worden terug afgewerkt op een halve dag.  

De planning voor de verschillende reeksen is als volgt 

 

U6 op zaterdagnamiddag 08 april 2023            

U7 op maandagnamiddag 10 april 2023           

G8 op maandagvoormiddag 10 april 2023       

U8 op maandagvoormiddag 10 april 2023        

G9 op maandagnamiddag 10 april 2023  

U9 op maandagnamiddag 10 april 2023 

G10 op zaterdagvoormiddag 08 april 2023  

U10 op zaterdagvoormiddag 08 april 2023  

G11 op zaterdagnamiddag 08 april 2023  

U11 op zaterdagnamiddag 08 april 2023  

G12 op zaterdagvoormiddag 08 april 2023  

G13 (gewestelijke meisjes) op zaterdagnamiddag 08 april 2023 

U12 op vrijdagavond (start 18.00) 07 april 2023  

 

Wij engageren (proberen toch) ons om steeds met ten minste 1 ploeg aanwezig te zijn op een 

door jullie georganiseerd tornooi in de loop van het seizoen.  

 

Aangezien het aantal deelnemende ploegen beperkt is, verzoeken wij jullie zo vlug mogelijk in te 

schrijven, dit uiterlijk tegen 19 maart 2023 . 

 

Na inschrijving ontvangen jullie nog een bevestiging van inschrijving.  

De definitieve planning, reeksindeling en schema wordt eind maart bezorgd. 

 

Met sportieve groeten 

 

Namens K. Rac. Waregem  
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  INSCHRIJVINGSFORMULIER 

49e “Wij Helpen” PAASTORNOOI K. RAC.WAREGEM 

07 – 08 – 10 APRIL 2023   

 
Naam club :  

Stamnummer :  

Kleuren :  

Bereikbaar telefoon of gsm: 

 

Neemt deel aan het tornooi met  

 

…..   U 6 op zaterdagnamiddag 08 april (3x3) is zo met 2 teams van 3x3  

…..   U 7 op maandagnamiddag 10 april (5x5) 

…..   G 8 op maandagvoormiddag 10 april,.waarvan ….. Gewest. Niv 1-2    

…..   U 8 op maandagvoormiddag 10 april,.waarvan ….. Prov – Elite – Gewest. Niv 3  

…..   G 9 op maandagnamiddag 10 april, waarvan …..Gewest. Niv 1-2       

…..   U 9 op maandagnamiddag 10 april, waarvan …..Prov – Elite – Gewest. Niv 3     

…..   G 10 op zaterdagvoormiddag 08 april, waarvan …..Gewest. Niv 1-2    

…..   U 10 op zaterdagvoormiddag 08 april, waarvan …..Prov. – IP – Elite – Gewest. Niv 3  

…..   G 11 op zaterdagnamiddag 08 april, waarvan …..Gewest. Niv 1-2  

…..   U 11 op zaterdagnamiddag 08 april, waarvan …..Prov. – IP – Elite – Gewest. Niv 3 

…..   G 12 op zaterdagvoormiddag 08 april …..Gewest. Niv 1-2  

…..   G 13 (gew. meisjes ploegen) op zaterdagnamiddag 08 april …..Gewest. Niv 1-2 (5x5) 

…..   U 12 op vrijdagavond (start 18.00) 07 april, waarvan …..Prov. – IP – Elite – Gewest. Niv 3 

               

Contactpersoon of verantwoordelijke voor briefwisseling. 

 

Naam :  

Adres : 

Tel : 

E-mail : 

 

Datum en handtekening  

 

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar  

Brondeel Luc 

lucbrondeel@yahoo.com  

0473/31.85.55 

mailto:lucbrondeel@yahoo.com

