
 

Geachte leden van het Jeugdbestuur, Toernooicommissie, Jeugdkader, 

Na acht geweldige edities organiseren we ook dit seizoen weer een “Robert Mars toernooi”. De 
negende editie zal plaats vinden op zaterdag 6 juni 2020 en is één van het grootste en gezelligste 
toernooi  van de Betuwe. 

Dit seizoen wordt Het Robert Mars Toernooi uitgebreid. De volgende teams nodige wij uit zich in te 
schrijven: 
JO-12, MO-12, JO-11, MO-11, JO-10, MO-10, JO-9, MO-9.  
In het bijzonder willen wij meisjesteams vragen zich in te schrijven, zodat wij één of liefst meerdere 
meisjespoules kunnen maken.  

Er wordt gevoetbald op velden die zijn aangepast aan de nieuwste richtlijnen van de KNVB. Het 
“Robert Mars toernooi” begint rond 9.30 en eindigt voor de afdelingen O12, O11, O10 rond 15.00 
uur. De afdeling O9 eindigt rond 13.00 uur. 

Dit spektakel wordt georganiseerd op sportpark Molenzicht van Voetbalvereniging Beesd. Op deze 
dag herdenken wij Robert Mars die, helaas op 10-jarige leeftijd, de strijd tegen kanker heeft verloren. 
Met het jaarlijks organiseren van dit toernooi willen wij zijn naam in ere houden, veel kinderen en 
bezoekers een gedenkwaardige dag laten beleven, maar ook zeker aandacht vragen voor onderzoek 
naar en de bestrijding van deze verschrikkelijke ziekte. Aan het einde van de dag zullen De Vrienden 
van Robert Mars een cheque, met hopelijk een mooi bedrag, aan Kika overhandigen.  

Rondom de voetbalvelden wordt een gezellige markt, met circa 30 kramen, voor jong en oud 
gehouden met eten, drinken, diverse spellen voor de kinderen en enkele verlotingen. De opbrengst 
hiervan gaat in zijn geheel naar KiKa. Uit ervaring weten wij dat er diverse teams zijn die zelf acties op 
touw zetten zodat zij op deze dag een leuk bedrag meenemen naar Beesd. Dit vinden wij natuurlijk 
geweldig! En De Vrienden van Robert Mars verbinden hier een leuke actie aan. Daarnaast is voor het 
team wat zich het best profileert op de dag zelf een prachtige Fair Play Cup! 

Tijdens de markt en het toernooi worden opnames en foto’s gemaakt voor publiciteit. 

Klik op de onderstaande links voor een impressie van het toernooien van 2016 en 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=oAIiFcf_Nxc 
https://www.youtube.com/watch?v=omNaseciQAg 
 
Kijk op www.robertmarstoernooi.nl en like de FaceBook pagina van Het Robert Mars Toernooi voor 
meer informatie en om op de hoogte te blijven. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAIiFcf_Nxc
https://www.youtube.com/watch?v=omNaseciQAg
http://www.robertmarstoernooi.nl/


Wij nodigen de betreffende jeugdteams van uw vereniging, van hoofdklasse tot de laagste klasse, 
graag uit om aan dit toernooi deel te nemen. Wij zullen de teams indelen in 6, op klasse ingedeelde 
poules. De winnaars uit de hoofdklasse en 1e klasse poule zullen een echte CHAMPIONS LEAGUE 
FINALE spelen. 

Meldt uw team snel aan bij Coos van Lith (e-mail : coosvanlith69@gmail.com ) met vermelding van 
de volgende gegevens: 
 

Voetbalvereniging ________________________________________ 
Teams__________________________________________________ 
Klasse__________________________________________________ 
Contactpersoon __________________________________________ 
e-mail contactpersoon_____________________________________ 
Te bereiken via telefoonnummer_____________________________ 

mailto:coosvanlith69@gmail.com

