
 
 

25e BEACHVOLLEYBALTOERNOOI 18 en 19 augustus 2018 
 
 
Volleybalteam/vereniging :  ………………………………………………………… 

Vermelden in schema als :  ………………………………………………………… (max. 14 letters) 

Contactpersoon   :  ………………………………………………………… 

Adres    :  ………………………………………………………… 

Postcode / Woonplaats  :  ………………………………………………………… 

TELEFOONNUMMER  :  ………………………………………………………… 

E-MAIL     :  ………………………………………………………… 

Recreatief / Competitie :  ………………………………………………………… (eventueel klasse vermelden) 

 
Voorkeur opgeven voor A of B: 
 
A) Op zaterdag 18 augustus kunt u kiezen uit:  1e keus  2e keus 
 

- RECREATIEF GEMENGD (4X4)      
- COMPETITIE DAMES / GEMENGD (4X4) 
- COMPETITIE HEREN (4X4) 
- JEUGDTEAM (max. 15 jaar; 4X4)        

 
Wil ook deelnemen aan het zaterdagavondtoernooi 2:2 om de Trofee: ja/neen* 
 
B) Op zondag 19 augustus kunt u kiezen uit: 
 

- RECREATIEF GEMENGD (4X4) 
- COMPETITIE DAMES / GEMENGD (4X4) 
- COMPETITIE HEREN (4X4) 
- JEUGDTEAM (max. 15 jaar; 4X4)        

 

Wil ook deelnemen aan het zaterdagavondtoernooi 2:2 om de Trofee: ja/neen* 
 

Aantal barbecue-pakketten (alléén op zaterdag)  …….   à € 11, 00 p.p. 
Gelieve altijd de gewenste dag en poule in te vullen! De organisatie zal bij te veel 
inschrijvingen op een van de dagen in overleg treden om tot een optimale indeling te komen. 
Per deelnemend team s.v.p. 1 formulier invullen!  
 
Het inschrijfgeld + de kosten BBQ voor dit team wordt op: ……-……-2018 (s.v.p. datum opgeven) 
overgemaakt op gironummer: NL18INGB0004844264 t.n.v. C.T. van den Hof, Warmelolaan 5,  
6825 BN  ARNHEM, o.v.v. “Deelname Beachvolleybal 2018” met vermelding van Naam en Team. 
 
Inschrijven bij voorkeur via E-mail via onze website: www.actief81.nl of per post aan de Organisatie 
Beach 2018, t.a.v. Erik Willemsen, Lentsenburg 86, 6932 HG Westervoort.  

 
Sluitingsdatum inschrijving: vrijdag 22 juni 2018 

 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met E. Willemsen, tel. 026-3115382 (na 19.00u) 
 
Heeft u interesse om (co-)sponsor te worden van dit evenement (al mogelijk vanaf € 100 euro, 
incl. gratis deelname met een team, een aantal consumpties, publiciteit en een spandoek op 
het terrein) neem dan contact op met de organisatie.  
 
 
 
 
 


