
Inschrijfformulier voor het buitentoernooi van Volleybalvereniging SDS op 19 mei 2018  
 
Teamnaam: ……………………………………………………………………… 
 
Naam contactpersoon: ………………………………………………………. 
 
Tel: ………-………………….. 
 
E-mailadres: ………..……………………………………………………………. 
 
Soort team:  0 herenteam 6x6  0 herenteam 3x3 
  0 gemengd team 6x6 0 damesteam 3x3   
 
Alleen voor 6x6: 
Sterkte team (bijv. bedrijfsklasse): ………………………………………. 
 
Soort team:  1e keus 2e keus 
Bedrijf     0     0 
Buurt / straat   0     0 
Camping  0     0 
Dames     0     0 
Familie       0     0 
Heren       0     0 
Recreanten  0     0 
 
Opgeven kan door dit blad ingevuld in te leveren bij één van de contactpersonen of via 
www.sdsvoorthuizen.nl. Alleen teams die vooraf betaald hebben worden ingedeeld.  
Wanneer het toernooi wegens weersomstandigheden niet door kan gaan, wordt een 
gedeelte van het inschrijfgeld per team teruggegeven. Dit vanwege gemaakte kosten. 
 
Bij terugtrekking van een team wordt het inschrijfgeld niet teruggegeven. 
 
Handtekening contactpersoon: 
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6x6 alle niveaus 
 

3x3 vanaf promotieklasse 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
 

JUBILEUM-TOERNOOI met BBQ en MUZIEK na 
afloop. 

 

http://www.sdsvoorthuizen.nl/


 
 
Beste volleyballiefhebbers, 
 
Op 19 mei 2018 zal voor de 35e keer achtereenvolgens het SDS buitentoernooi worden 
georganiseerd. Net als voorgaande jaren kunnen teams op alle niveaus zich voor het 6 
tegen 6 toernooi inschrijven. Teams die aan dit toernooi kunnen deelnemen zijn 
bedrijfsteams, buurtteams, familieteams, campingteams, competitieteams en verder 
iedereen die gezellig wil volleyballen. Jeugdteams spelen in een apart toernooi. 
Aangezien we proberen om de teams zoveel mogelijk op niveau in te delen is het van 
belang dat ieder team het soort team en het niveau van het team opgeeft bij de 
inschrijving. Bij een gemengd team moeten er altijd minimaal twee dames in het veld 
staan. 
 
Ook zal er dit jaar weer een 3 tegen 3 toernooi op ons beachveld plaatsvinden. Vanwege 
het beperkt aantal velden is dit team bedoeld voor herenteams vanaf de promotieklasse 
en damesteams vanaf de 1e klasse. Let op: vol = vol. 
 
Inschrijven is mogelijk tot en met zaterdag 12 mei. 
(dames 3x3 tot en met 5 mei) 
 
Het toernooi zal ook dit jaar weer gehouden worden op het “Knollenveld” aan de Jan de 
Jagerweg te Voorthuizen.  
 
Het toernooi begint rond 9.30 uur en zal dit jaar worden afgesloten met een BBQ en 
livemuziek. Ook zullen er vanwege het 35-jarig jubileum meerdere activiteiten naast het 
volleybal zijn. 
 
Zie ook onze website: www.sdsvoorthuizen.nl 

 
Inschrijven kan door het inschrijfformulier op de achterzijde in te vullen en in te leveren 
bij één van de contactpersonen. Ook kan men zich via www.sdsvoorthuizen.nl 
aanmelden.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 30 voor het 6x6-toernooi en € 25 voor het 3x3 toernooi. Dit 
inschrijfgeld dient betaald te worden bij de inschrijving op rekeningnummer 
NL83RABO0366314114 t.n.v. SDS Voorthuizen o.v.v. de teamnaam.  
 

Meer informatie over de BBQ na afloop zal per mail naar de contactpersoon worden 
verzonden. Het is de bedoeling dat iedereen, spelers en supporters, mee kunnen BBQen 
tegen een kleine vergoeding. Tijdens en na de BBQ zal een band zorgen voor livemuziek.  
 
Opgave is mogelijk bij: 
Paul van Elten (6x6 en 3x3) 
Houtwal 26, 3773 BL Barneveld 0342-472197 
Vincent Jalink (6x6) 
De Steenkamp 85, 3781 VT Voorthuizen 0342-475977 
Erik Verkade (3x3) 
Rietdekkerslaan 13, 3781 WB Voorthuizen 06-43236083 
 
 
IN HET KORT: 
- toernooi begint rond 9.30 uur op 19 mei 2018 
- opgeven voor 12 mei 
- ieder team zorgt voor een wedstrijdbal en een scheidsrechter 
- na afloop mogelijkheid tot BBQen 

 
 
 

http://www.sdsvoorthuizen.nl/
http://www.sdsvoorthuizen.nl/

