
 
Ouddorp, maart 2018 

 
 
Beste volleyballers, 
 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor een recreatief mix volleybal toernooi. Het 
toernooi wordt voor de 25e keer georganiseerd en zal worden gehouden op 
zaterdag 2 juni 2018 in Sporthal “De Dorpstienden”, Dorpstienden 4, 3253 AS te 
Ouddorp.  
 
De eerste wedstrijd begint om 12:00 uur en de afsluiting is om 17:30 uur. De kosten 
per deelnemend team zijn € 35,00. Per team dienen tenminste twee dames in het 
veld te staan. Het zou fijn zijn als alle teams een half uur van te voren aanwezig 
kunnen zijn.  
 
Inschrijven kan door het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en per e-mail te 
sturen naar elinekruize@live.nl, de uiterste inschrijfdatum is 7 mei 2018. 
 
Wij verzoeken jullie om het inschrijfgeld vóór 7 mei 2018 over te maken naar het 
volgende rekeningnummer: NL03RABO0351210520, o.v.v. Volleybaltoernooi De 
Kriekel en de naam van jullie team. 
 
Wanneer er te veel aanmeldingen zijn, dan zullen we voor het bepalen van de 
deelnemende teams de volgorde van aanmelding en binnenkomst van het 
inschrijfgeld hanteren. Geef dus snel een team op, want vol = vol. Bevestiging en 
verdere informatie over het toernooi wordt begin mei verstuurd. 
 
Uit de vele positieve reacties van de afgelopen jaren vertrouwen we op een gezellig 
toernooi. Graag begroeten we jullie op deze sportieve middag, als deelnemer of als 
supporter!  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Kriekel volleybal 
 

Eline Kruize          
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25e KRIEKEL MIX VOLLEYBALTOERNOOI 
ZATERDAG 2 juni 2018 

 
 
 

25e Kriekel Recreatief Mix Volleybaltoernooi 
Locatie: Sporthal Dorpstienden te Ouddorp 

Datum: zaterdag 2 juni 2018 
Van 12.00 – 17.00 uur 

Inschrijfgeld: 35 euro per team 
Team samenstelling: minimaal 2 dames 

 
Inschrijven graag vóór 7 mei 2018 door dit formulier in te vullen 

en per e-mail te sturen naar elinekruize@live.nl 
(telefoon 0622 648 638) 

 
Graag het inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnummer: 

NL03RABO0351210520  
o.v.v. Volleybaltoernooi De Kriekel en  

de naam van het team. 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam Mix Team:                                    
Contactpersoon: 
Adres:       
Tel. nr.:                    
Email: 
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