Het 34-ste Dertigplustoernooi van de S.V.Vaassen.
Vaassen, februari 2019
Het 34-ste dertigplustoernooi van de S.V.Vaassen is vastgesteld.
Het toernooi is bestemd voor deelnemers ouder dan 30 jaar. Dispensatie
.
kan verkregen worden na overleg met de organisatoren.
Bij de indeling wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met de
gemiddelde leeftijd van het team zodat “ouderen” ook leuke tegenstanders
krijgen.
Bij voldoende teams in de 45 plus klasse is het mogelijk om een aparte poule te
maken.
Het gaat namelijk niet om winnen maar om lekker bezig te zijn.
Daarnaast is het ook mogelijk dat er damesteams mee spelen. De dames teams
kunnen kiezen voor een aparte poule om op bepaalde avonden er een gezellig
gebeuren van te maken. De leeftijd speelt geen rol.
Dus dames ga je aanmelden met een team zodat de organisatie op tijd de
indeling en avonden kan bepalen.
We spelen op halve velden met handbaldoelen en inclusief de keeper staan er 7
spelers in het veld.
Onbeperkt wisselen is mogelijk, lichamelijk contact is niet toegestaan.
Het is voor de organisatie van belang bij de keuze van de avonden te weten wanneer
men beslist niet kan op de genoemde data.
Door dat misschien teams een avond niet kunnen i.v.m. verlenging van de
competitie zijn er uitwijk avonden (10-11-0f 12 juni). De organisatie hoopt dat
dit dan geen probleem is. Gaarne aanmelden voor 1 mei 2019.
Speeldata zijn:
Ma-Wo cyclus:
Maandag 27 mei en 3 juni
Woensdag 5 juni
Di-Do cyclus
Dinsdag 28 mei en 4 juni
Donderdag 6 juni
Dames poule: Graag even aangeven op welke datum het team beschikbaar is.
Finale-avond voor alle teams donderdag 13 juni 2019
Aanmelden kan via onderstaande strook c.q. telefonisch-(06-38530241) bij de
organisatie.
Desmond Meijer- Danny Mulder en Jan Rodijk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam team:…………………………………..
Contactpersoon:………………………………… Adres………………………………….
Telefoonnummer……………………………
1. Ma/Wo cyclus
2. Di/Do cyclus ….
3. Dames team: Gaarne data door geven…………..…………..
Voorkeur cyclus 1 of 2……………
Beslist niet cyclus 1 of 2 ………….
In verband met het aantal teams in een poule is het handig om te weten
wanneer men beslist niet kan met het team op de hierboven genoemde data.
Gemiddelde leeftijd groep………..
E-mailen kan ook:denneappel@kpnmail.nl
meijerdesmond@gmail.com- denny-mulder@hotmail.com-

Het negentiende Hangplektoernooi van de S.V.Vaassen.

Vaassen, februari 2019
Het achttiende hangplektoernooi van de S.V.Vaassen is vastgesteld. Het toernooi is
bestemd voor deelnemers ouder dan 15 jaar. Indien er groepen zijn die er niet aan
voldoen kan contact opgenomen worden met de organisatie, zodat we kunnen kijken
hoe we ook deze jongens/meisjes kunnen laten spelen.
Meisjes-jongens-en gemengde teams zijn welkom.
Gemengde teams dienen bij het spelen van wedstrijden minimaal 3 dames op
het speelveld te hebben.
We spelen op halve velden met handbaldoelen en inclusief de keeper staan er 7
spelers in het veld.
Onbeperkt wisselen is mogelijk, lichamelijk contact is niet toegestaan.
Het is voor de organisatie van belang bij de keuze van de avonden te weten wanneer
men beslist niet kan op de genoemde data.
Door dat misschien teams een avond niet kunnen i.v.m. verlenging van de
competitie zijn er uitwijk avonden (10-11-12 juni). De organisatie hoopt dat dit
geen probleem is.
Gaarne aanmelden voor 1 mei 2019.
Speeldata zijn:
Ma-Wo cyclus:
Maandag 27 mei en 3 juni
Woensdag 5 juni
Di-Do cyclus
Dinsdag 28 mei en 4 juni
Donderdag 6 juni
Finale-avond voor alle teams donderdag 13 juni 2019
Aanmelden kan via onderstaande strook c.q. telefonisch-(06-38530241) bij de
organisatie.
Wil je met je team overstappen naar het 30- plus toernooi, neem even contact
op. Je speelt dan in dezelfde cyclus als hierboven aangegeven is.
Desmond Meyer-Danny Mulder-Jan Rodijk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam team:…………………………………..
Contactpersoon:………………………………… Adres………………………………….
Telefoonnummer……………………………
1. Ma/Wo cyclus
2. Di/Do cyclus ….
Voorkeur cyclus 1 of 2……………
Beslist niet cyclus 1 of 2 ………….
In verband met het aantal teams in een poule is het handig om te weten
wanneer men beslist niet kan met het team op de hierboven genoemde data.
Gemiddelde leeftijd groep………..
Aantal meisjes…………..Aantal jongens……………
E-mailen kan ook:denneappel@kpnmail.nl -meyerdesmond@gmail.com.
denny-mulder@hotmail.com

