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Onderwerp  Uitnodiging schoolvolleybaltoernooi 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

 
Op woensdag 25 oktober 2017 vindt in sporthal Zeewijk in  IJmuiden het schoolvolleybaltoernooi plaats. 
De activiteit is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5/6 en 7/8. 
Wij zijn blij dat de organisatie weer in handen is van volleybal vereniging Smashing Velsen ’96. 
 
Aanmelden voor het toernooi gaat net als vorig jaar via internet. Op de site van Sportloket Velsen 
www.sportloketvelsen.nl/schoolsport kunt u uw school inschrijven. Het is de bedoeling dat er per team één 
formulier wordt ingevuld. Tevens biedt de website de mogelijkheid om via de button “uploaden” een bestand 
toe te voegen. Dit bestand moet de volgende gegevens bevatten: jongen/meisje, leeftijd en groep. Bij elk 
team moet ook een coach aanwezig zijn, welke zich op de dag van het toernooi  moet melden bij de 
wedstrijdleiding. Deze coach is tevens verantwoordelijk voor het team. Bij inschrijving ook graag de naam en 
telefoonnummer van de betreffende coaches vermelden. Inschrijven kan tot uiterlijk 29 september. 
 
Er kunnen maximaal 64 teams meespelen. ’s Ochtends 32 teams (groepen 5/6 en ’s middags 32 teams 
(groepen 7/8). De resterende plaatsen worden verdeeld onder de overige teams, waarbij de rangorde wordt 
bepaald aan de hand van de binnenkomst van de aanmeldingen. Inschrijven is mogelijk  in één categorie, 
jongens en meisjes gemengd. Let op de volgende regel: er staan 4 kinderen in het veld waarvan minimaal 
één meisje. Ook bij het doordraaien moet er nog steeds één meisje in het veld staan. Bijgaand bij deze brief 
treft u de, inmiddels gewijzigde, spelregels alvast aan. 
 
Zo spoedig mogelijk na de inschrijfdatum ontvangt u een wedstrijdprogramma. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de organisatie 
 
Sportloket Velsen 

Volleybal vereniging Smashing Velsen ’96 (Eline Hofland & Yvonne de Vries) 
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