
 
 

 
Amsterdam, mei 2021  

 
Aan:   

 Directies van basisscholen Amsterdam Zuidoost. 

 Schoolcontactpersonen Schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost. 
 
C.c.:  

 Stadsdeel Zuidoost 

 Voetbalverenigingen: AFC Ajax, Zuidoost United, ASV LEBO, Warriors, Lesley Boys 

 Funtrax, OSB 

 Bestuur stichting Toekomst en Talent 

 Leden Werkgroep Schoolvoetbaltoernooi A’dam Zuidoost 
 
Betreft: Aankondiging 26

e
 !! Schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost (editie 2021). 

 
Geachte directieleden en contactpersonen van het schoolvoetbal voor basisscholen in Amsterdam Zuidoost, 
 
Na de geslaagde jubileum editie van 2019 en het niet doorgaan vanwege corona de 2020 editie  is het dan 
zover. Het 26

e
 Schoolvoetbaltoernooi Amsterdam Zuidoost gaat plaatsvinden in het najaar van 2021. 

Uiteraard hopen we dan zo min mogelijk beperkingen te hebben vanuit het corona beleid en beleven we deze 
editie als vanouds. 
 
Door het gedeeltelijk aftreden van het bestuur afgelopen jaar zijn er nieuwe organisaties bijgekomen om de 
troepen te versterken: Funtrax, ASV LEBO, Warriors en F.C. Lesley Boys gaan meedoen in 2021. 
 
Ook in 2021 blijft de doelstelling zo veel mogelijk jongens en meisjes van de basisscholen (nader) kennis te 
laten maken met de voetbalsport. Wat zou het mooi zijn als aan deze 26

e
 editie alle scholen van Zuidoost 

zouden gaan deelnemen.  
 
We geven u alvast de speeldata van de woensdagmiddagen: 22 en 29 september en 6 oktober voor de 
voorronden en 13 oktober de finaledag. Alle dagen spelen we op het Bijlmersportpark. We hebben we ervoor 
gekozen alles vóór de herfstvakantie af te werken. Daar de scholen beginnen op 26 augustus zet dit de 
organisatie van het toernooi, maar ook uw voorbereidend werk, onder druk. We hopen op uw medewerking te 
mogen rekenen.  
 
De inschrijving voor het Schoolvoetbaltoernooi start al vóór de zomervakantie. In juni ontvangt u van ons een 
aanmeldingsformulier en tevens het bericht dat via de website www.toekomstentalent.nl kan worden 
ingeschreven. Ons verzoek is om uw aanmelding absoluut vóór 10 september te doen, zodat wij nog 
voldoende tijd hebben voor het wedstrijdschema en de druk en distributie van het programma- en 
instructieboekje. 
 
We verheugen ons erop om u en uw leerlingen te mogen begroeten op ons 26

e
 toernooi. 

 
Met sportieve en vriendelijke groet, namens de schoolvoetbalcommissie, 
 
P.C. Broekhuizen. 
 

http://www.toekomstentalent.nl/


Secretariaatsadres: P.C. Broekhuizen, Jan Vroegopsingel 2
E
, 1096 CN, Amsterdam; mobiel:06-51379128. 

Email: pc.broekhuizen@gmail.com  
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