
Komende zomer is het weer zover: Het Myra toernooiweekend! 
Op zaterdag 1 juli: HV Myra 6E & 8E toernooi 
Op zondag 2 juli: HV Myra Benjamin & F toernooi 
 

 
HV MYRA BENJAMIN & F TOERNOOI 
Voor de 6e keer organiseert Myra het grootste Benjamin en F toernooi ter wereld. Meer dan 3.500 kinderen 
hebben tot nu toe genoten van dit geweldige toernooi. Met 66 teams lekker hockeyen! Benjamins spelen in 3-
tallen, F-jes spelen in 6-tallen met keeper! Na de lunch gaat natuurlijk de traditionele waterglijbaan open.  
Thema  
Het thema is dit jaar Pokémon. Pokémon is de hype van het afgelopen jaar. Nu kun je een dag plezier maken in 
de gym, bij de Pokéstop enz. Bedenk met je team een creatieve invulling. (Naam, kleding,…)  
Inschrijven  
Je kunt je, tot 20 mei 2017, inschrijven via het online formulier op: http://tinyurl.com/myra-bf 
De inschrijving is pas compleet wanneer het inschrijfgeld is voldaan.  
Kosten  
Kosten voor het toernooi bedragen €120 per team. Hiervoor krijg je een geweldig toernooi, lunch, 
versnaperingen, een persoonlijk aandenken per kind, een beker per team, EN kans op teamprijzen...  
Contact 
Nog vragen? Neem contact met ons op via myratoernooibenjaminsf@gmail.com. 
 
 
HV MYRA 6E & 8E TOERNOOI 
De organisatie van het Myra Benjamin en F toernooi pakt nu ook het 6E & 8E Toernooi op. Op een 
gestructureerde manier met heel veel teams lekker hockeyen! In zes- en acht tallen lekker je seizoen afsluiten! 
Na de lunch gaat natuurlijk de traditionele waterglijbaan open.  
Thema  
Het thema is dit jaar Pokémon. Pokémon is de hype van het afgelopen jaar. Nu kun je een dag plezier maken in 
de gym, bij de Pokéstop enz. Bedenk met je team een creatieve invulling. (Naam, kleding,…)  
Inschrijven  
Je kunt je, tot 20 mei 2017, inschrijven via het online formulier op: http://tinyurl.com/myra-e6e8 
De inschrijving is pas compleet wanneer het inschrijfgeld is voldaan.  
Kosten  
Kosten voor het toernooi bedragen €120 per team. Hiervoor krijg je een geweldig toernooi, lunch, 
versnaperingen, een persoonlijk aandenken per kind, een beker per team, EN kans op teamprijzen...  
Contact 
Nog vragen? Neem contact met ons op via myratoernooiE@gmail.com. 
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Goede doel  
Elk jaar steunen we met zijn allen een goed doel. Wij een leuke dag, zij een leuke dag. Hiervoor hebben we 
acties en een loterij, waarbij een mooie prijs te winnen is.  
 
Dit jaar is het goede doel: SOS Kinderdorpen. 
 

 

https://www.soskinderdorpen.nl/

