
Beste volleybalvriend(inn)en,

V.C. MERKSPLAS nodigt U hierbij uit tot deelname aan haar

29 ste INTERNATIONAAL VOLLEYBALTORNOOI

op zaterdag 3 en zondag 4 augustus 2002 

in het sportcentrum van Merksplas op het Hofeinde (Tel 014/63.41.76)

Er wordt zowel in de sporthal als in openlucht gespeeld.

Inschrijving: Er kan worden ingeschreven in volgende reeksen:

Divisie: dames en heren
Provinciaal: dames, heren, gemengd
Gewestelijk: dames, heren, gemengd
Recreatie: niveau A (sterk - gevorderd) dames, heren, gemengd 
Recreatie: niveau B (andere ploegen) dames, heren, gemengd  
3-3 (op gras) kompetitie: dames en heren provinciaal en gewestelijk
3-3 (op gras) recreatief: dames, heren en gemengd

Inschrijvingsgeld: € 30 per deelnemende ploeg te storten op rekening 001-3123786-74 van 
volleybalclub Merksplas met vermelding “Int. Tornooi 2002 + naam van de club”. 
3 tegen 3 =  € 15 per ploeg
Overschrijvingskosten graag voor rekening van deelnemende ploegen a.u.b.

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 juli 2002

Enkele inlichtingen:
- Overnachting in zelfmeegebrachte tenten mogelijk, gratis kampeerplaatsen zijn ter beschikking.
- Wagens zijn NIET toegestaan op de campingplaats !!!!
- Ontbijt te verkrijgen op zaterdag- en zondagmorgen à € 2,50 per persoon per dag
- Elke deelnemende ploeg zal minstens 1 scheidsrechter ter beschikking stellen van de organisatie.
- De inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw storting op onze rekening.
- In de gemengde reeksen (6 tegen 6) dient elke deelnemende ploeg per wedstrijd 

minstens 2 dames op te stellen.
- Vrijdagavond: 1ste “Golden Oldies” Welkom-party  van 20h tot 01 h >> GRATIS INKOM
- Zaterdagavond: Verbroederings volley-party met disco van 20 h tot 03 h >> GRATIS INKOM
- Op zaterdagavond is er tevens de mogelijkheid tot deelname aan een barbecue 

à € 7,50 per persoon.  (3 stuks vlees + groenten à volonté)

Reeds meer dan 25 jaar zijn wij gastheer van tal van duitse landelijke ploegen, 
engelse en nederlandse kompetitie- en recreatieploegen.

Webpagina: http://www.volleybalmerksplas.be
E-mail: secretaris@volleybalmerksplas.be    /  info@volleybalmerksplas.be

Bijkomende inlichtingen: Volleybalclub Merksplas 
Belet Roger - Kloosterstraat 17 - B/2330 Merksplas
Tel.: 00 32 (0)14 - 63 48 32    Mob.: 00 32 (0) 497 - 38 86 25
Fax: 00 32 (0)14 - 63 28 98

Met sportieve groeten,

Belet Roger  


