
   
 

 

Volleybalvereniging 

VOORSTERSLAG 

                           37
e
 STRATENTOERNOOI 

 
      AAN DE INWONERS VAN STADSHAGEN.         
 
Voor de 37e keer wordt het STRATENVOLLEYBALTOERNOOI georganiseerd. Dit jaar op zaterdag  11 JUNI 
op het sportpark “De Weide Steen”. 
 
Senioren kunnen zich inschrijven waarbij wij op het volgende willen wijzen. 
- Ieder team moet minstens 2 dames en 2 heren in het veld hebben. 
- Er mogen per team niet meer dan 2 actieve competitiespelers/sters in het veld staan. 
- Een team dient samengesteld te zijn uit personen die binnen Stadshagen in dezelfde straat wonen. 
- Voor meerdere spelregels verwijzen wij u naar de website: www.voorsterslag.nl 
 
Jeugd: 
De jeugd is verdeeld in 2 jeugdpoules in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar en 10 t/m 13 jaar. Dit komt overeen met de 
leeftijd van de basisschoolgroepen 4/5/6 en 7/8. 
Dit jaar ook weer Cool Moves Volley (CMV) voor de leeftijdsgroep 8 t/m 10 jaar omdat het binnen de vereniging 
een groot succes is. De jeugd wordt spelenderwijs met volleybal geconfronteerd. Een team bestaat uit 4 spelers 
met minimaal 1 meisje en 1 jongen in het veld. 
Teams uit de groepen 7/8 moeten uit 6 personen bestaan. Ieder team moet tenminste 2 meisjes en 2 jongens in 
het veld hebben staan. 
Spelregels voor de jeugd zijn uitgebreid te vinden op de website. 
Uiteraard kun je ook meedoen met een team uit je eigen straat in één van de jeugdpoules. 
 
Informatie over het toernooi, spelregels of de vereniging, zie onze website: www.voorsterslag.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding door inlevering van het aanmeldformulier. 
Inleverdatum uiterlijk dinsdag 3 mei a.s.  bij: 
* J. Ruijsch, Strodekkerstraat 19        * R. Admiraal, Buckhorstlaan 39        * H. Wesseling, Moeraszegge 12 
 
Kosten van deelname bij aanmelding te voldoen:  Senioren  €  4,00 p.p.  en  Jeugd  €  2,50 p.p. 

--------------------------------------------- AANMELDFORMULIER ---------------------------------------------------  
 
STADSHAGEN:      - Senioren                                   
Straatnaam:          - Jeugd   8 t/m 10 jaar  en groep 4, 5 en 6                                                                                                           
                    ----------------------------------------------------------------- - Jeugd  10 tot 13 jaar en groep 7 en 8  
Nummer 1 is contactpersoon 
Voornaam   +  Achternaam       Adres   +  Huisnummer          Scheidsr. Geb. datum  
            alleen Jeugd 
1. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
2. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
3. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
4. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
5. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
6. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
7. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 
8. _____________________________ ___________________________        ja/nee __________ 
 


