
 

 

EINDSEIZOENSFEEST Volley Heuvelland 

VRIJDAG 3 MEI 2019 

Beste sportvrienden, 

Kom mee het einde van het volleybalseizoen vieren ! 

Van 18 tot 19 uur kan iedereen (spelers EN familie) zich nog een keertje sportief uitleven.   

 Voor de allerkleinsten is een deel van de zaal met een beweegcircuit ingericht om samen 

met mama of papa te tonen wat ze al kunnen, en bij mooi weer staat er buiten een 

springkasteel. 

 Voor onze beginnende volleyballers is er een 2.0 / 2.B ouder-kind tornooi 

o 2 tegen 2 (ploegje mag groter zijn dan 2 spelers, dan wissel je onderling af) 

o in elke ploeg speelt minstens 1 ouder (of broer/zus/tante/…) 

o elk ploegje speelt op het niveau van het jongste lid 

 Voor onze meer ervaren volleyballers is er een smashvolley ouder-kind tornooi 

o 3 tegen 3 (ploegje mag groter zijn dan 3 spelers, dan wissel je onderling af) 

o in elke ploeg speelt minstens 1 ouder (of broer/zus/tante/…) 

o Smashvolley is makkelijker en leuker dan gewoon volley, iedereen kan meedoen 

Vanaf 19 uur ,welkom  voor een  drankje of aperitiefje in ons praatcafé . 
 

Vanaf 19.30u tot 21.30u kan er aangeschoven worden voor de maaltijd a volonté:    
    Maaltijd word verzorgd door Hoeveslagerij St. Pieterke uit Reningelst en bestaat uit : 

    ovenkoek met beenhesp, verse groentjes en een sausje, afsluitend met een dessert. 

 

 Nadien gezellig samenzijn met drankjes in ons praatcafé.  
 
 

Prijs: 

 12 € per volwassene: 3 drankbonnen, maaltijd en dessert  

 6 € voor kinderen tot 12 jaar : 2 drankbonnen, maaltijd en dessert  

  (Met een drankbon kan zowel aperitief, wijn, biertje of frisdrank gekozen worden.)  
 

Inschrijven tegen 23 april  via de website www.volleyheuvelland.be  

of met invulstrook af te geven aan een bestuurslid  
(Achteraf niet meer mogelijk) 



INSCHRIJVINGSBLAD  (of via website www.volleyheuvelland.be ):  

INSCHRIJVING MAALTIJD : 

NAAM SPELER : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal volwassenen :  …………………………. X 12 euro = …………………………………………………… 

Aantal kinderen :   …………………………. X 6 euro = …………………………………………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVING TORNOOI 

Graag vooraf inschrijven als je wilt meedoen aan een van de tornooitjes, zo kunnen we een 

tornooischema maken en je vooraf de nodige tornooi informatie opsturen.  Spelers mogen ook 

samen inschrijven, maar minstens 1 ouder doet mee!  Je kan inschrijven door onderstaande strook 

aan iemand van het bestuur te geven of via mail 

INSCHRIJVING TORNOOI  

Naam van de ploeg 

__________________________________________________________________ 

Deelname aan  O  2.0 / 2.B  tornooitje     O U13 / U15 smashvolley tornooitje 

Namen spelers      

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

E-mail (voor tornooischema)   

_______________________________________________________________       

  

 

Sportieve groeten, 

Bestuur Volley Heuvelland   

Met dank aan onze hoofdsponsors : 

                 


