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Knegsel, 16 februari 2014 – Op zaterdag 31 mei 

en zondag 1 juni is het zover: het jaarlijkse 

Fortuna ’68 Toernooi. Al jaren een doorslaand 

succes, we organiseren het zelfs voor de 27e 

keer!   

 

Het toernooi is voor jong en oud en voor alle niveaus 

– van de welpjes tot de senioren tot de meer of 
minder doorgewinterde recreanten! Zo’n 100 teams 

gaan dan ook de strijd aan met elkaar om de 
felbegeerde bekers mee naar huis te nemen.  

Het weekend zelf bestaat uit een inloopdag op 
zaterdag, waarop de meesten op onze camping op 

locatie hun stekje opzoeken en zich later die middag 
naar de grote feesttent begeven voor de prachtige 

feestavond die in het verschiet ligt! Dit jaar worden onze voorzieningen zelfs 
uitgebreid met een heuse team-barbecue vanaf een uurtje of 17:00, waar veel 

goed eten voor weinig centraal staat en dat samen met alle kampeerders! De 
zondag zal vervolgens de wedstrijddag zijn, welke ongeveer vanaf 10:00 zal 

beginnen. Uiteraard is het ook mogelijk om pas op deze dag met enkele teams 
aan te haken, mocht dat beter uitkomen. 

 

De deelname aan het toernooi op zondag is geheel gratis! Voor de overnachting 
vragen wij een bijdrage van €5,- en overnachting plus barbecue wordt een nader 

te bepalen bedrag rond de €10,-. Dit wordt later nog exact gecommuniceerd.  
 

Inschrijven kan door het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld op te sturen naar 
fortunatournament@gmail.com voor 30 april en eventuele bijdragen voor het 

kamperen en barbecueën over te maken voor 18 mei. 

 

Overigens zouden we het erg op prijs stellen wanneer er ook enkele (niet 
spelende) scheidsrechters zich aanmelden. Deze zullen tijdens het toernooi zoveel 

mogelijk worden ingezet, maar vaak komt het er op neer dat er een paar 
wedstrijden op verenigingsnaam (door spelers/coaches) gefloten zullen moeten 

worden. Dit zullen waarschijnlijk een tweetal wedstrijden zijn, welke aangegeven 

zullen staan in het programmaboekje. Kijk ook vooral eens voor meer informatie 

en acties op onze Facebook en Twitter! 

www.facebook.com/fortunatournament & @Fortuna68T    


