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Beste jeugdcommissie/ wedstrijdsecretariaat, 

  

 

Harrie Lentfert, een bekende naam in de Twentse volleybalwereld en voor ons als 

vereniging een belangrijk persoon in de ontwikkelingen die wij de afgelopen jaren als 

vereniging hebben doorgemaakt. Een van zijn belangrijkste taken was voor Harrie het 

opleiden van onze jeugd. En het jeugdtoernooi was daar een belangrijk onderdeel van. 

Voor ons een uitgelezen kans om Harrie die helaas in maart is overleden te eren en het 

jeugdtoernooi naar hem te vernoemen.  

 

Apollo 8 organiseert dit jaar een topjeugdtoernooi voor teams die uitkomen in de 

hoofdklasse.  

Er kan deel genomen worden in de diverse leeftijdscategorieën: A, B en C jeugd meisjes. 

  

Doel van het toernooi is om alvast te oefenen tegen verschillende teams en een leuk en 

attractief toernooi aan te bieden, ter voorbereiding op de competitie. 

Het Harrie Lentfert topjeugdtoernooi staat gepland op zondag 5 september 2021 in 

onze sporthal de Veste te Borne.  

 

Graag horen wij van u of er interesse is bij uw vereniging en welke teams zich 

aanmelden.  

De kosten van dit toernooi zijn Euro 35,-- per team. 

De aanmeldingstermijn is tot 4 augustus 2021 , maar vol is vol. 

Geef jullie jeugdteams de kans om tegen hun potentiële tegenstanders in de competitie 

te spelen om alvast de tegenstander te testen en getest te worden. Er zijn maar een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op. 

  
Inschrijving 

- Inschrijven voor 4 augustus, d.m.v. een mail naar jeugdtoernooi@apollo8.nl 

- Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van betaling. 

- Inschrijfgeld 35 euro per team. Dit dient u over te maken op  

rek nr NL89 RABO 0309 4081 80 t.n.v.Volleybal vereniging Apollo8 onder vermelding van 

de naam van jullie vereniging en de deelnemende teams. 

- Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol is vol ! 

  

Hopelijk tot 5 september!! 

  

Organisatie Harrie Lentfert topjeugdtoernooi Apollo 8 
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