
 
 
 
 
 

WAAR                Het feesterrein in Oudehaske is die zaterdagavond een volleybalterrein met:   
                             kidsvelden , seniorvelden (veldgrootte aangepast:  8x16).  
                             Catering en een toiletkar zijn ook aanwezig. 
KIDS     Een (basisschool)kids (mixed) team bestaat uit minimaal 4 personen.  
                             De leeftijd is van 6 tot en met 12 jaar. Zie onze website voor de spelregels.  
SENIOREN         De (mixed-)teams bestaan ook uit minimaal 4 personen. De teams zijn van 
                             oorsprong Stratenteams. We hopen dat elke straat een team kan vormen.  
                             Ook Vriendenteams, Jeugdteams en Recreantenteams zijn van harte welkom. 
 
STARTTIJD         Vanaf 18:00 uur beginnen we met alle poulewedstrijden. 
                             Elk team speelt ca. 5 à 6 wedstrijden.  
PAUZE                Rond +/- 20:00 uur worden de prijzen aan de kids uitgereikt. 
                             Voor hen is het toernooi afgelopen.  
DEEL 2                Vervolgens hervatten we het volleybaltoernooi voor de senioren.  
                             De winnaars van de poules strijden op het eind om de Wisselbeker.  
 
KOSTEN              Voor aanvang van het toernooi moet het inschrijfgeld 

zijn ingeleverd. 
 *  Per jeugd en volwassen speler:  € 4,--   
 *  Per kind (leeftijd onder de 13 jaar)  € 2,—. 
INSCHRIJVING  Uiterlijk voor dinsdag 14 juni. Info en inschrijfformulier :  
 
Ga langs buren en vrienden en vorm een team.                    
Tot Zaterdag 18 JUNI !! 

  Voor alle inwoners  
  uit Oudehaske  
  en Omgeving 
 

  TEAM van 4 SPELERS: 
       * Straten Teams  
       * Vrienden Teams     
       * Jeugd Teams  
       * Kids Teams 
       * Teams van  
          Volleybal 
          verenigingen 
       * Individuele spelers  

                                                                                                                                 
 
     



INSCHRIJFFORMULIER 24e BUITEN/STRATENVOLLEYBALTOERNOOI 
ZATERDAG 18 JUNI 2022 vanaf 18:00 in OUDEHASKE 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Ja, Ik schrijf mij in zonder dat ik al in een team ben ingedeeld. 
  

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Ja, ik wil als aanvoerder/coach (bij kids verplicht) van onderstaande team graag de 
volgende spelers opgeven voor het buiten/stratenvolleybal toernooi: 

 

Leeftijd: graag bij opgave van een kidsteam (< de 13 jaar) de leeftijd vermelden. 
 

 Inschrijven:  
1)  inschrijfformulier inleveren bij Turfkoer 21   
2) inschrijfformulier scannen en mailen naar  
             recreanten@volleybal-oudehaske.nl 
3) Scan de QR en schrijf je digitaal in:  
 
 

VOL=VOL 
 

 
 

LET OP:  DIT  FORMULIER  zo snel mogelijk en UITERLIJK  voor  DI 14 JUNI   inleveren. 
Teamgeld vóór aanvang bij wedstrijdtafel voldoen 

 

Naam     
Adres     

Telefoonnummer     
Email     
Leeftijd als je mee wilt doen met het kids toernooi: M/V 

Teamnaam   
Naam aanvoerder/coach   
Adres   
Telefoonnummer   
Email   

  Naam deelnemer Email  Leeftijd M/V 

1       M/V 

2       M/V 

3       M/V 

4       M/V 

5       M/V 

6       M/V 


