
DANONE NATIONS CUP: Krajicek Foundation deelname is gratis  

Word jouw Krajicek Playground de beste van de wereld?  
In 2019 bestaat Danone 100 jaar en daarom wordt de internationale finale van de Danone Nations 
Cup dit jaar in Barcelona gespeeld. Teams vanuit de hele wereld zullen het daar tegen elkaar 
opnemen in de strijd om het allerbeste jeugdteam ter wereld te worden. 
 
De Krajicek Foundation viert dit bijzondere jubileum met “The Road to Spain”.  In 2019 kan één team 
zich plaatsen voor de internationale finale in Barcelona. Sta jij straks met jouw team in deze fantastische 
finale? Het begint met inschrijven dus wacht niet langer en meld jouw team vandaag nog aan! 
 
Waar  Utrecht, bij C.O.V. Desto  
Wanneer woensdag 1 mei 2019 (meivakantie), busvervoer vanaf Jeugdplein de Hobbit 
Leeftijd 10 t/m 12 jaar 
Aanvang van 13.00 tot 16.30 uur 
Teams  Je team moet bestaan uit minimaal 8 leden en maximaal 12 leden 
Aanmelding Gratis, inschrijving vóór  bij Audrey Redmond van Jeugdplein de Hobbit 
 
 
Wat zijn de voorwaarden? 
Iedere Krajicek Playground kan één team aanmelden voor de Danone Nations Cup. Alle spelers uit de 
deelnemende teams moeten tussen de 10 en 12 jaar zijn (geboren tussen  
1-1-2007 en 31-12-2008) en in de buurt van de Krajicek Playground wonen (postcodecheck). 
  
Wij moedigen mixteams en buurtbijdrages aan. We geven 3 wildcards weg voor de landelijke finale voor 
teams waarin zowel jongens als meiden spelen én aan teams die een buurtbijdrage hebben gedaan. 
 
Maak jouw buurt een stukje mooier en verdien 3 extra punten voor de DNC Regiofinale!  
Je kunt 3 extra punten verdienen voor de poulefase van de DNC Regiofinales door samen met jouw 
teamgenoten iets voor de buurt te doen.  
  
Met een buurtbijdrage maak je de buurt een stukje mooier én kun je gelijk fans werven voor als jullie 
straks in de grote finale staan! Ga samen aan de slag en maak bijvoorbeeld jouw Krajicek Playground 
schoon, help (oudere) buurtbewoners met hun boodschappen, organiseer een spelletjesmiddag voor de 
buurt of zamel kleding in voor het goede doel. Kies een activiteit van onze buurtbijdragekaart of verzin er 
zelf één. Sleep die 3 extra punten binnen en vergroot jullie kans om je te plaatsen voor de landelijke 
finale!  
  
Download de buurtbijdragekaart hier: 
https://m.krajicekfoundation.nl/uploads/2019-03%20DNC%20Buurtbijdragekaart%20(digitaal).pdf 
 Landelijke finale in de Johan Cruijff Arena  
De beste teams uit de regiofinales nemen het tegen elkaar op tijdens de landelijke finale op zondag 19 
mei 2019. Dit jaar wordt de finale gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het winnende team 

gaat naar Barcelona voor de internationale finale.  

 

https://m.krajicekfoundation.nl/public/redirect.cfm?mail_id=331&link=https://m.krajicekfoundation.nl/uploads/2019-03%20DNC%20Buurtbijdragekaart%20(digitaal).pdf
https://m.krajicekfoundation.nl/public/redirect.cfm?mail_id=331&link=https://m.krajicekfoundation.nl/uploads/2019-03%20DNC%20Buurtbijdragekaart%20(digitaal).pdf


VOETBALMASTERS : Jeugdland/Sportbedrijf Arnhem deelname niet gratis 
Waar   Gelredome, buiten op de parkeerplaats 
Wanneer Donderdag 2 mei 2019 (meivakantie)  
Leeftijd 7 t/m 9 jaar 
  10 t/m 12 jaar 
  Kinderen van 4-6 jaar kunnen meedoen met de side-events 
Aanvang van 11.00 tot 16.00 uur 
Entree  € 10,00 per team via Jeugdland 
  € 5,00 per team als je je inschrijft bij Audrey of Melissa, Jeugdplein de Hobbit 
Teams  Je speelt 4 tegen 4 zonder keeper, 1 wisselspeler. 
 

 
Krajicek Foundation organiseert Krajicek Meiden Event (workshops)  
 
Waar   Friendship Sport Centre Amsterdam  
Wanneer Zaterdag 8 juni 2019 (Pinksterweekend), busvervoer vanaf Jeugdplein de Hobbit 
Leeftijd 10 t/m 12 jaar 
Aanvang van 11.00 tot 16.00 uur 
Aantal  20 deelnemers  
Aanmelding Gratis, inschrijving vóór 24 mei 2019 bij Audrey van Jeugdplein de Hobbit  
 
Ja, ook dit jaar organiseert de Krajicek Foundation een apart meidenvoetbaltoernooi. Deze zal ook 
plaats vinden op zaterdag 8 juni tijdens het meiden event! Ook hiervoor kun je je al aanmelden, 

Krajicek Foundation organiseert Krajicek Meiden Voetbaltoernooi 

Waar  Friendship Sport Centre Amsterdam  
Wanneer Zaterdag 8 juni 2019 (Pinksterweekend), busvervoer vanaf Jeugdplein de Hobbit 
Leeftijd 10 t/m 12 jaar 
  13 t/m 15 jaar 
Aanvang van 10.30 tot 15.30 uur 
Teams  minimaal 5 leden en maximaal 8 leden in de leeftijdscategorie. 
Aanmelding Gratis, inschrijving vóór 24 mei 2019 bij Audrey van Jeugdplein de Hobbit  

Krajicek Foundation organiseert Krajicek Basketbal tour Finale 

Waar  Museumplein Amsterdam  
 Wanneer Zondag 23 juni 2019 
 Leeftijd  12 t/m 15 jaar (geboortedatum tot 31-12-2004) 
   16 t/m 18 jaar (geboortedatum tot 31-12-2001) 
 Aanvang van 09.30 tot 16.30 
 Teams  minimaal 3 leden en maximaal 4 leden per team, Een team per leeftijdscategorie  
 Aanmelding Gratis, inschrijving voor 16 juni 2019 bij Audrey van Jeugdplein de Hobbit 

Audrey.redmond@sportbedrijfarnhem.nl 

Melissa.berkelmans@sportbedrijfarnhem.nl 
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