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Voorwoord 
 
Beste voetbalvrienden, 
 
Na 2 jaar met alle perikelen rondom corona kunnen wij toch eindelijk gaan 
beginnen aan de 10e editie van ons zomertoernooi bij Be Quick’28. 
Dit doen wij met een onze sponsor: De Financiële Alliantie.  
 
De Financiële Alliantie zomertoernooi zal worden gehouden op het sportpark van 
Be Quick ’28 aan het Stadionplein 25 in Zwolle van maandag 27 juni tot en met 
zaterdag 9 juli 2022. 
 
De zomerstop is voor onze jeugdspelers erg lang. Om die reden hebben wij voor de 
10e keer, het initiatief genomen om – ter voorbereiding op het seizoen 2022/2023 – 
een toernooi te organiseren voor de nieuwe standaardteams. 
 
Gelukkig zijn er dit jaar ook weer voldoende verenigingen die de Financiële 
Alliantie Zomertoernooi 2022 een goed idee vinden. Daarom zijn we er weer in 
geslaagd een interessant regionaal deelnemersveld bij één te brengen: CSV, ZAC, SC 
Genemuiden, Flevo Boys, SVI, WVF, Berkum, Olde Veste’54, Alcides, Go Ahead 
Kampen en organisator Be Quick’28 zijn van harte welkom op ons toernooi. 
 
We rekenen op een zomertoernooi met veel sportiviteit, goed voetbal en plezier. We 
hopen jullie vanaf maandag 27 juni 2022 te ontvangen op ons sportpark. 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de organisatie 
Jan Locht, voorzitter De Financiële Alliantie Zomertoernooi 
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De Financiële Alliantie 

De Financiële Alliantie, door veel van onze trouwe klanten vaak kortweg DFA 
genoemd, is het grootste onafhankelijke hypotheekkantoor van Zwolle en 
omgeving. Veel trotser dan op onze omvang zijn wij op de waardering die wij van 
onze klanten krijgen. Volgens de onafhankelijke website www.advieskeuze.nl 
waardeert de consument ons met het cijfer 9,5! 

 

De grootste van Zwolle en omgeving 

We noemden het al kort: onafhankelijk en de grootste. Het grote voordeel van “de 
grootste” zijn in onze sector is dat wij hierdoor de hypotheken van alle 
hypotheekverstrekkers en banken kunnen aanbieden. Daar waar andere 
hypotheekbedrijven het vaak met een beperkter assortiment moeten stellen. Wij 
kunnen u daarom adviseren met betrekking tot alle in Nederland verkrijgbare 
hypotheken! 

 

Volledig onafhankelijk & het voordeligste 

Adviseren doen wij volledig onafhankelijk en wij hebben geen voorkeur voor een 
specifieke hypotheekverstrekker, behalve dat deze volledig aan moet sluiten op 
jouw wensen. Iedere situatie is namelijk uniek: ook die van jou! Daarom maken wij 
altijd een advies inclusief een vergelijking tussen alle banken speciaal op jouw 
unieke situatie en wensen afgestemd. Een onafhankelijk op maat gemaakt advies 
met als uitgangspunt de voordeligste keuze voor jou. Dit kunnen wij je garanderen! 
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Laagdrempelig & vriendelijk 

Dit alles doen wij met een team van negen hypotheekspecialisten en drie interne 
accountmanagers. Wij zijn zeer laagdrempelig en iedere dag staan wij voor jou klaar 
om er voor te zorgen dat alles goed, maar vooral persoonlijk geregeld wordt. Wij 
komen zelfs thuis bij je langs voor het hypotheekadvies. Gewoon lekker aan je eigen 
keukentafel of op je tweezitter! Of het nou tijdens kantooruren is of ’s avonds laat: 
wij komen graag bij je langs! 

 

Vooruitstrevend 

Wij vinden het belangrijk om op een zeer persoonlijke wijze zaken met je te doen, 
maar willen je wel optimaal geïnformeerd houden. Daarom bieden wij de 
mogelijkheid van een eigen persoonlijke digitale omgeving waarin je altijd alles 
terug kunt vinden. Ook wat de status van je hypotheek is én je kunt zien wat er nog 
moet gebeuren. Hierdoor heb je tijdens het hele traject en ook daarna volledig 
inzicht in waar wij mee bezig zijn voor jou! 

 

Unieke situatie & vrijblijvende kennismaking 

Wij noemden net al dat iedere situatie uniek is en er zijn vele redenen om contact 
met ons op te nemen. Is een van onderstaande situaties op jou van toepassing of 
loop je met dezelfde vragen rond. Plan dan direct een afspraak bij ons in. Het 
gesprek is altijd vrijblijvend en kost jou niets! 
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De koop van je eerste woning 

Voor het eerst in je leven een huis kopen en geen idee wat er allemaal op je af komt? 
Tijdens jouw oriëntatiefase nemen wij je bij de hand, begeleiden je overal in en zijn 
permanent bereikbaar voor je als je vragen hebt. 

Zoektocht naar je volgende woning 

Woonwensen veranderen waardoor je op zoek gaat naar een nieuwe woning. In de 
huidige woningmarkt is dit nog een hele opgave en de volgorde van aanpakken is 
zeer belangrijk. Wij kunnen alles voor je inzichtelijk maken en overal in helpen. 

Nog de juiste hypotheek? 

Dan is er ook nog de huidige historische lage rente. De kans is heel groot dat jouw 
huidige hypotheek eens onder de loep genomen moet worden en dit grote 
voordelen voor je biedt. Bij ons zijn de oriëntatiegesprekken vrijblijvend, doe er 
voordeel je mee! 

Je steentje bijdragen & verduurzamen 

Duurzaamheid is tegenwoordig erg belangrijk en iedereen zal hierin zijn of haar 
steentje moeten bijdragen. Combineer dit direct met de financiering en wij laten je 
zien dat jouw woonlasten vanaf de eerste dag lager zijn en je daardoor voordeliger 
uit bent. Zo verenig je een groen geweten met een gunstigere maandlast! 

Neem gerust contact op! 

Graag laten wij je zien wie wij zijn en wat wij allemaal nog meer doen. Kijk daarom 
gerust rond op onze website www.definancielealliantie.nl! Bij vragen, aarzel dan 
geen seconde en neem contact met ons op via 038 - 421 44 57 of plan direct een 
afspraak in via de website! 



 8

 
Plattegrond / Route beschrijving 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donkere vierkantje geeft de ingang van het complex aan.  
 
Komende vanaf Leeuwarden / Groningen: 
• Rijksweg A28, afslag Zwolle Noord (afslag 20)  
• aan het einde van de afslag linksaf  
• bij de 4e verkeerslichten linksaf (richting Berkum) 
• 1e weg rechts af (ook ingang PEC Zwolle) 
 
Komende vanaf Amersfoort / Apeldoorn: 
• Rijksweg A28, afslag Zwolle Noord (afslag 20) 
• aan het einde van de afslag rechtsaf 
• bij de 3e verkeerslichten linksaf (richting Berkum) 
• 1e weg rechts af (ook ingang PEC Zwolle) 
 
Komende vanaf Almelo / Deventer: 
• bij binnenkomst in Zwolle de weg volgen 
• na passeren treinviaduct: bij de 4e verkeerslichten rechtsaf (richting Berkum) 
• 1e weg rechts af (ook ingang PEC Zwolle) 
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Veldindeling 

 
 
De velden 1, 2, 3  en 6 zijn kunstgras velden en worden gebruikt tijdens het toernooi. 
Het speelveld voor kinderen kan eventueel gebruikt worden als warming-up veld. 
De velden 4 en 5 zijn grasvelden en mogen niet gebruikt worden tijdens het 
toernooi, ook niet als warming-up veld! 
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Deelnemende clubs 

 

Club Plaats Shirt Broek Teams contactpersonen 
Alcides  Meppel geel/zwart zwart O19,15 Carl Furda carl-furda@hotmail.com 

      wedstrijdzaken@alcides.nl 

      vtz@alcides.nl 

Be Quick'28 Zwolle rood zwart O19,17,15,13 Martin Veldwijk martinslang@live.nl 

     Gerard v. Moorst gerard.van.moorst@gmail.com 

Berkum Zwolle wit zwart O19,17,15,14,13 H. J. van 't Veer veer0905@gmail.com 

     Arjen Schepers btzvvberkum@gmail.com 

     Luuk te Boekhorst luukteb@hotmail.com 

Flevo Boys Emmeloord rood/wit wit O19,17,15,14,13 Joost Cornelis bestuurslidvoetbalzaken@flevoboys.nl 

     Eltjo Pathuis trainersbegeleider@flevoboys.nl 

Genemuiden Genemuiden groen/wit zwart O19,17,15,14,13 Arjen Netjes hjo@sc-genemuiden.nl 

     Arjen Hoekman ahoekman@vadaininternational.nl 

Go Ahead K. Kampen geel/rood rood O17,15,13 Bob de Jong bfdejong@planet.nl 

     H. Nieuwenhuis henk.nieuwenhuis@outlook.com 

Olde Veste'54  Steenwijk geel/blauw blauw O19,17,15,13 Johan Dolstra jdolstra@oldeveste.com 

      jdolstra53@kpnmail.nl 

SVI Zwolle lichtblauw wit O19,17,15,14,13 Dick ten Brinke dickvoetbal@home.nl 

WVF Zwolle blauw wit O19,17,15,14 Roy Dusink rdusink@gmail.com 

      toernooien@wvf.nl 

      tc@wvf.nl 

ZAC Zwolle wit blauw O19,17 Jacob Opdam opdam039@planet.nl 

      jacobopdam@planet.nl 

CSV Zwolle oranje wit O13 Ruud Swaak haroen1966@gmail.com 
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Informatie 
 

Het toernooi vindt plaats van maandag 27 juni tot en met zaterdag 9 juli 2022. 
 
Aanmelding teams : wedstrijdsecretariaat Be Quick’28, boven in de kantine, 

  voor de eerste wedstrijd. 
 
Als u vertraging heeft meld dit dan direct. 
 
U kunt dan bellen naar: Jan Locht    06-50661697 

    Rudi Fillet   06-21852695 
 
Kleedkamers  : Sportpark van Be Quick ‘28,  ieder team heeft een eigen  
      kleedkamer. De kleedkamers kunnen niet afgesloten  
      worden. 
 
Ranja   : In de rust kan er ranja in de kantine opgehaald worden. 
      Ieder team is hier zelf verantwoordelijk voor. Mocht je hier  
      geen gebruik van maken geef dit dan door aan het  
      wedstrijdsecretariaat. 
 
Verzorging/EHBO : Er kan helaas niet voor alle dagen verzorging geregeld  
      worden..  
      Bij een ernstige blessure kan er gebeld worden met  

  HUISARTSENPOST 0900-333666333. 
 
Warming-up  : kleine kunstgras veld of eigen veld. 
 
Wedstrijden  : sportpark Be Quick ’28, velden 1, 2, 3 en 6. 
 
 
 

ALLE WEDSTRIJDEN WORDEN GESPEELD OP KUNSTGRAS. 
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Huisregels 
 
 

• De deelnemers zijn verantwoordelijk voor eigen spullen.  
Be Quick ’28 is niet verantwoordelijk te houden voor schade en of verlies van 
goederen.  

 

• Na de wedstrijd dienen de kleedkamers netjes achtergelaten te worden. 
 

• Niet met voetbalschoenen de kantine betreden. 
 

• Vanaf 1 september 2021 is het sportpark rookvrij. 
 

• Het drinken van alcoholische dranken is alleen toegestaan in de kantine en/of 
op het terras. 

 

• Betreden van de grasvelden is verboden! 
 

• Er mogen alleen maar spelers en teambegeleiding op de velden aanwezig zijn. 
Publiek blijft achter de afrastering. 
 

• Afval in de afvalcontainers deponeren. 
 

• Gratis uitrijden met uw auto? Wanneer u met uw auto op het parkeerterrein 
staat, kunt u met een geactiveerde uitrijkaart gratis uitrijden. Het activeren 
van uw uitrijkaart kan in het apparaat naast het hoofdveld aan de muur. 
 

• Be Quick '28 wil alle deelnemende teams wijzen op het alcoholbeleid, onder 
de 18 jaar geen alcoholische dranken. 
 

• De kantine en het wedstrijdsecretariaat zijn doordeweeks geopend vanaf 
18u15 en op zaterdag vanaf 8 uur. 
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Toernooi regelement  
 

• Bij aankomst van de eerste wedstrijd dient u zich te melden bij het 
wedstrijdsecretariaat. 

• De teams dienen 5 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te 
zijn bij het desbetreffende veld. 

• Voor iedere wedstrijd wordt een scheidsrechter beschikbaar gesteld door Be 
Quick ’28, inclusief een wedstrijdbal. Ieder team dient een persoon als 
grensrechter beschikbaar te stellen.  Er mag onbeperkt doorgewisseld worden, 
dit geldt voor alle categorieën. 

• Het uitspelende team dient, wanneer de scheidsrechter dit nodig acht, te 
spelen in reserve tenues. 

• Het thuisspelende team zorgt voor één of meerdere reserve ballen. 

• Een team dat te laat is of in het geheel niet komt opdagen, verliest de wedstrijd 
met 3-0. 

• Wedstrijden die worden gestaakt (bijvoorbeeld door onweer) worden niet 
overgespeeld, voor een wedstrijd die binnen 30 minuten gestaakt wordt geldt 
een eindstand van 0-0; in alle andere gevallen geldt de stand van dat moment. 

• Voor iedere categorie (O13/O14/O15/O17/O19) zal er voor de nummers 1, 2 
en 3 een prijs zijn. Tevens is er een prijs voor de club die gemiddeld de meeste 
punten gehaald heeft. 

• Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk dan geeft het 
aantal gescoorde doelpunten de doorslag (b.v. 3-1 is beter dan 2-0), is dat ook 
gelijk dan geldt het onderling resultaat. 

• In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. 

• Indien een speler uit het veld is gestuurd (rode kaart) of een waarschuwing 
(gele kaart) heeft gekregen, zal de scheidsrechter de toernooicommissie direct 
na de wedstrijd hierover informeren. Een speler, die met een rode kaart uit het 
veld is gestuurd, wordt voor de volgende wedstrijd uitgesloten. 

• Be Quick’ 28 is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan uw 
eigendommen of persoonlijk letsel. 
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Poule indeling O13/O14 

 
 
 
Poule X: 5 teams, 4 wedstrijden van 25 minuten: 
 

Poule X 

WVF O14 

Berkum O14 

Genemuiden O14 

Flevo Boys O14 

SVI O14 
 
 
 
Poule Y en Z: 4 teams, 3 wedstrijden en een finale wedstrijd van 25 minuten: 
 

Poule Y 

Go Ahead K. O13 

Olde Veste ’54 O13 

SVI O13 

Be Quick ‘28 O13 

 
 

Poule Z 

Berkum O13 

Genemuiden O13 

CSV O13 

Flevo Boys O13 
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Wedstrijden O13/O14 

 
 
 
 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Zaterdag 2 juli 09:00 1 Go Ahead K. O13 - Olde Veste ’54 O13 - 

Zaterdag 2 juli 09:00 2 SVI O13  - Be Quick ‘28 O13 - 

Zaterdag 2 juli 09:00 3 WVF O14  - Berkum O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 09:35 1 Berkum O13    - Genemuiden O13 - 

Zaterdag 2 juli 09:35 2 CSV O13   - Flevo Boys O13 - 

Zaterdag 2 juli 09:35 3 Genemuiden O14 - Flevo Boys O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 10:10 1 Go Ahead K. O13 - SVI O13 - 

Zaterdag 2 juli 10:10 2 Olde Veste '54 O13 - Be Quick ‘28 O13 - 

Zaterdag 2 juli 10:10 3 SVI O14  - WVF O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 10:45 1 Berkum O13  - CSV O13 - 

Zaterdag 2 juli 10:45 2 Genemuiden O13 - Flevo Boys O13 - 

Zaterdag 2 juli 10:45 3 Flevo Boys O14 - Berkum O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 11:20 1 Be Quick '28 O13 - Go Ahead K. O13 - 

Zaterdag 2 juli 11:20 2 Olde Veste '54 O13 - SVI O13 - 

Zaterdag 2 juli 11:20 3 Genemuiden O14 - SVI O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 11:55 1 Flevo Boys O13 - Berkum O13 - 

Zaterdag 2 juli 11:55 2 Genemuiden O13 - CSV O13 - 

Zaterdag 2 juli 11:55 3 Flevo Boys O14 - WVF O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 12:30 3 Berkum O14   - SVI O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 13:05 1 nr. 3 poule Y   - nr. 3 poule Z - 

Zaterdag 2 juli 13:05 2 nr. 4 poule Y   - nr. 4 poule Z - 

Zaterdag 2 juli 13:05 3 WVF O14  - Genemuiden O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 13:40 1 nr. 1 poule Y   - nr. 1 poule Z - 

Zaterdag 2 juli 13:40 2 nr. 2 poule Y   - nr. 2 poule Z - 

Zaterdag 2 juli 13:40 3 SVI O14  - Flevo Boys O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 14:15 3 Berkum O14  - Genemuiden O14 - 

     

Zaterdag 2 juli 15:00  Clubhuis PRIJSUITREIKING O13  

     

Zaterdag 2 juli 15:15  Clubhuis PRIJSUITREIKING O14  
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Poule indeling O15 

 
Poule G 

Olde Veste ’54 O15 

WVF O15 
Go Ahead K. O15 

 

 
 
 
 

Poule H 

SVI O15 

Berkum O15 

Flevo Boys O15 

 

 
 
 
 

Poule I 

Alcides O15 

Be Quick ’28 O15 

Genemuiden O15 

 

 
 

LET OP, DIT ZIJN 'GEWONE' WEDSTRIJDEN, O15, 2x35 minuten 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Maandag 27 juni 19:30 1 Olde Veste ’54 - WVF - 

Donderdag 30 juni 19:30 2 Olde Veste ’54 - Go Ahead K. - 

Maandag 4 juli 19:30 3 WVF   - Go Ahead K. - 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Maandag 27 juni 19:30 2 SVI   - Berkun - 

Donderdag 30 juni 19:30 3 SVI   - Flevo Boys - 

Maandag 4 juli 19:30 1 Berkum  - Flevo Boys - 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Maandag 27 juni 19:30 3 Alcides   - Be Quick ’28 - 

Donderdag 30 juni 19:30 1 Alcides   - Genemuiden - 

Maandag 4 juli 19:30 2 Be Quick ’28  - Genemuiden - 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Vrijdag 8 juli 19:30 6 nr 3. poule H   - nr 3. poule I - 

Zaterdag 9 juli 10:00 1 nr 2. poule G   - nr 2. poule H - 

Zaterdag 9 juli 10:00 3 nr 2. poule I   - nr 3. poule G - 
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Finale wedstrijden O15 (2x 25 minuten) 
 
 
 

 
 
 

Datum Tijden VELD  wedstrijd uitslag 

Zaterdag 9 juli 12:30 3  nr. 1 poule G    - nr. 1 poule H - 

Zaterdag 9 juli 14:00 3  nr. 1 poule G    - nr. 1 poule I - 

Zaterdag 9 juli 15:30 3  nr. 1 poule H    - nr. 1 poule I - 

      

Zaterdag 9 juli 17:00   Clubhuis PRIJSUITREIKING O15  
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Poule indeling O17 

 
Poule D 

WVF O17 

Olde Veste ’54 O17 

Flevo Boys O17 
 

 
 
 
 

Poule E 

Berkum O17 

Go Ahead K. O17 

Be Quick ’28 O17 

 

 
 
 
 

Poule F 

ZAC O17 

Genemuiden O17 

SVI O17 
 

 
 

LET OP, DIT ZIJN 'GEWONE' WEDSTRIJDEN, O17, 2x40 minuten 

 
 

Datum Tijden VELD Wedstrijd Uitslag 

Woensdag 29 juni 19:30 1 WVF   - Olde Veste ’54 - 

Zaterdag 2 juli 15:00 2 WVF   - Flevo Boys - 

Woensdag 6 juli 19:30 3 Olde Veste ’54 - Flevo Boys - 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Woensdag 29 juni 19:30 2 Berkum  - Go Ahead K. - 

Zaterdag 2 juli 15:00 3 Berkum  - Be Quick ’28 - 

Woensdag 6 juli 19:30 1 Go Ahead K.  - Be Quick ’28 - 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Woensdag 29 juni 19:30 3 ZAC   - Genemuiden - 

Zaterdag 2 juli 15:00 1 ZAC   - SVI - 

Woensdag 6 juli 19:30 2 Genemuiden   - SVI - 

Zaterdag 9 juli 10:00 2 nr 3. poule E   - nr 3. poule F - 

Zaterdag 9 juli 10:00 6 nr 2. poule F   - nr 3. poule D - 

Zaterdag 9 juli 12:30 6 nr 2. poule D   - nr 2. poule E - 
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Finale wedstrijden O17 (2x 25 minuten) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Tijden VELD  wedstrijd uitslag 

Zaterdag 9 juli 12:30 2  nr. 1 poule D    - nr. 1 poule E - 

Zaterdag 9 juli 14:00 2  nr. 1 poule D    - nr. 1 poule F - 

Zaterdag 9 juli 15:30 2  nr. 1 poule E    - nr. 1 poule F - 

      

Zaterdag 9 juli 17:00   Clubhuis PRIJSUITREIKING O17  
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Poule indeling O19 

 
Poule A 

SVI O19 

Genemuiden O19 

WVF O19 
 

 
 
 
 

Poule B 

Berkum O19 

Olde Veste ’54 O19 

Alcides O19 

 

 
 
 
 

Poule C 

Be Quick ‘28 O19 

Flevo Boys O19 

ZAC O19 
 

 
 

LET OP, DIT ZIJN 'GEWONE' WEDSTRIJDEN, O19, 2x45 minuten 

 
 

 

Datum Tijden VELD Wedstrijd uitslag 

Dinsdag 28 juni 19:30 1 SVI   - Genemuiden - 

Vrijdag 1 juli 19:30 2 SVI   - WVF - 

Dinsdag 5 juli 19:30 3 Genemuiden   - WVF - 

Datum Tijden VELD Wedstrijd uitslag 

Dinsdag 28 juni 19:30 2 Berkum  - Olde Veste ’54 - 

Vrijdag 1 juli 19:30 3 Berkum   - Alcides - 

Dinsdag 5 juli 19:30 1 Olde Veste ’54 - Alcides - 

Datum Tijden VELD wedstrijd uitslag 

Dinsdag 28 juni 19:30 3 Be Quick ‘28   - Flevo Boys - 

Vrijdag 1 juli 19:30 1 Be Quick ‘28  - ZAC - 

Dinsdag 5 juli 19:30 2 Flevo Boys    - ZAC - 

Vrijdag 8 juli 19:30 1 nr 2. poule A  - nr 2. poule B - 

Vrijdag 8 juli 19:30 2 nr 3. poule B   - nr 3. poule C - 

Vrijdag 8 juli 19:30 3 nr 2. poule C   - nr 3. poule A - 
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Finale wedstrijden O19 (2x25 minuten) 
 
 
 

 
 

Datum Tijden VELD  wedstrijd uitslag 

Zaterdag 9 juli 12:30 1  nr. 1 poule A  - nr. 1 poule B - 

Zaterdag 9 juli 14:00 1  nr. 1 poule A    - nr. 1 poule C - 

Zaterdag 9 juli 15:30 1  nr. 1 poule B    - nr. 1 poule C - 

      

Zaterdag 9 juli 17:00   Clubhuis PRIJSUITREIKING O19  
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Met dank aan: 

 
Scheidsrechters / assistenten 

 
Vrijwilligers 

 
Sponsoren: 

� De Financiële Alliantie 
� Reuvers Sport Speciaalzaak 

 
Deelnemende teams 

 
Be Quick ‘28 

 
De gehele organisatie 

 

 
 

Volgend jaar zien we u graag terug. 
 

Toernooi data is op dit moment nog niet bekend. 
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