
   
 

VolecoBEACH Bedrijventoernooi 2017 
 

 

 

 

Beste volleyballiefhebber, 

 

Net als vorig jaar organiseert VolecoBEACH een Bedrijventoernooi, ook nu in de 

vorm van een beachtoernooi op het beachcomplex aan de Weidehoeck in 

Lekkerkerk. 

 

Opzet 

We spelen 4 tegen 4, deelname is voor alle niveaus. Een team mag ook uit meer 

deelnemers bestaan, maar er staan maximaal 4 spelers in het veld. 

 

Om niet alleen sportief bezig te zijn, is de kantine geopend. Ook deze editie hopen 

we buiten op het terras te kunnen genieten van een drankje! 

 

Datum 

De eerste ronde zal op vrijdag 9 juni plaatsvinden, de tweede ronde op vrijdag 25 

augustus  

 

Tijden 

Vanaf 18.30 uur is er gelegenheid om je om te kleden en lekker in te spelen. Het 

toernooi begint vervolgens rond 19.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. 

 

We kunnen in het donker gewoon doorspelen, de accommodatie is voorzien van 

voldoende kunstlicht. 

 

Deelnamekosten 

Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 per team.  

 

Het aantal deelnemers per team is (minimaal) vier. Een eventuele extra deelnemer 

betaalt € 10,00.  

 

Meedoen? 

Zin om mee te doen? Vorm dan een team en schrijf je vóór dinsdag 6 juni a.s. in 

via bijgaand inschrijfformulier. Het inschrijfformulier s.v.p. terugsturen aan 

robert.goudriaan@kpnplanet.nl of michel.spek@planet.nl 

 

Als er veel animo is in je bedrijf, kun je uiteraard ook met twee teams inschrijven. 

 

 

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met ondergetekenden. 

 

 

Namens VolecoBEACH, 

 

R. Goudriaan - 06 489 60 757 

Michel Spek - 06 295 46 180

mailto:pouldejong@chello.nl
mailto:michel.spek@planet.nl


   
 

 

Inschrijfformulier  
 

VolecoBEACH Bedrijventoernooi 2017 
 

 
Naam bedrijf/organisatie : …………………………………………………………………................... 

 

Naam team   :…………………………………………………………………………............. 

 

Aantal spelers  :.………………………………………………………............................ 

 

Adres:    :........……………………………………………………………….............. 

 

Postcode en plaats:   :………………………………………………………………………............... 

 

Contactpersoon  : …………………………………………………………………………….......... 

 

E-mailadres   : …………………………………………………………………………………..... 

 

Telefoonnr. contactpersoon : …………………………………………………………......................... 

 

 

Wij doen met ……. team(s) mee aan het Bedrijventoernooi op vrijdag 9 juni 2017. 

 

Dit inschrijfformulier graag uiterlijk 5 juni 2017 terugsturen aan: 

robert.goudriaan@kpnplanet.nl of michel.spek@planet.nl. 

 

De inschrijfkosten van het toernooi bedragen € 35,00 per team (4 deelnemers). 

Kosten voor een eventuele 5e deelnemer zijn € 10,00. 

 

 

Het totaalbedrag dient uiterlijk 9 juni 2017 te zijn overgemaakt op 

rekening: NL81 RABO 0335 7096 80 t.n.v. Volleybalvereniging Voleco  

o.v.v. VolecoBEACH Bedrijventoernooi 2017 + naam van het bedrijf.  

 

Vol is vol, dus wees er snel bij!  

 

 

R. Goudriaan 

Michel Spek 
 

 

 


