Hallo volleybalvrienden van het Wiekelaar stratenvolleybal in Oudleusen
Dit jaar gaat in Oudleusen het 12e Wiekelaar stratenvolleybaltoernooi van start.
Dit toernooi start op maandag 29 mei en duurt tot en met vrijdag 2 juni 2017.
Elk team dient te zorgen voor een scheidsrechter en teller. Op iedere avond is er een
winnaar.
Om 18.30 uur is de sportzaal open en de wedstrijden starten om 19.00 uur.
De speeldata voor poule A: dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni 2017.
De speeldata voor poule B: maandag 29 mei en woensdag 31 mei 2017.
Wanneer jullie team op beide avonden kan, dit graag vermelden op het inschrijfformulier.
Aan het toernooi mogen personen meedoen van 14 jaar en ouder. Elke deelnemer mag in
de speelweek voor één team uitkomen.
Kunnen jullie één of meerdere teams samenstellen die aan deze eisen voldoen? Vul het
aanmeldingsformulier volledig in en geef het af bij één van de organisatoren.
Het inschrijfgeld bedraagt € 18,00 per team. Af te rekenen bij afgifte inschrijfformulier.
Poule A: per team maximaal 3 NeVoBo-spelers (m/v) en minimaal 2 dames in het veld.
Poule B: per team maximaal 1 NeVoBo-spelers (m/v) en minimaal 2 dames in het veld.
Probeer zoveel mogelijk mensen in uw familie, straat of omgeving enthousiast te maken.
Opgeven via e-mail voor zaterdag 29 april 2017:

stratenvolleybal.oudleusen@gmail.com
Of doorgeven aan:
Anja Gerritsen, Hofmanssteeg 1, Dalfsen (0529-432681)
S.V.P. bij opgave je emailadres doorgeven. De programmaboekjes worden digitaal
verstuurd.
Met vriendelijke groet namens de organisatie:
Anja Gerritsen, Dimitri van ’t Hart, Jolien Ekkelenkamp en Liselotte Lippmann
NB: Inschrijfformulieren liggen ook in het scheidsrechtershok in de Wiekelaar.

12e Wiekelaar Stratenvolleybal in Oudleusen
Inschrijfformulier Poule A/B
2017
Poule A:
Poule B:

max. 3 NeVoBospelers (m/v)
min. 2 dames in het veld
max. 1 NeVoBospeler (m/v)
min. 2 dames in het veld
Deelname vanaf 14 jaar
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Speelavond poule A: dinsdag 30 mei en donderdag 1 juni 2017
Speelavond poule B: maandag 29 mei en woensdag 31 mei 2017
Naam:

Tel.nummer:

e-mail:

Contactpersoon team:

Inschrijfformulieren en inschrijfgeld (€ 18,00) inleveren voor zaterdag 29 april 2017

