
Hierbij nodigen we u uit voor 33e editie van het in de Wijdemeren en omgeving meer dan bekende

De Schakel-beachtoernooi Loosdrecht

Ongetwijfeld ook dit jaar wat kleine aanpassingen, maar zeker is dat bij het volleybal en badminton 
een splitsing in wedstrijd- en recreatieklasse gehandhaafd blijft. Dit jaar worden opnieuw vijf vol-
waardige velden uitgezet waarop zo’n 400 deelnemers aan de slag kunnen.

Alle reden om snel en volledig in te schrijven voor deze badminton- en volleybalwedstrijden op het 
alom bekende parelwitte strandzand voor onze sportzaal Eikenrode in Loosdrecht.
Het perfecte weer is reeds geregeld, de organisatie van LoVoC, hoofdsponsor De Schakel, de ove-
rige sponsoren en onze drukwerkspecialist Ten Herkel Grafisch Compleet staan paraat en de meer 
dan 200 kubieke meters strandzand zijn in bestelling, evenals de catering, loterij, inrichting, muziek 
en zelfs de afsluiting met een live artiest op de zaterdag is al vastgelegd.

Wij nodigen u dan ook van harte uit met uw team(s) van bedrijven, verenigingen, scholen, straten, 
vrienden/familie en instellingen in te schrijven voor dit traditionele beachevenement
De speeldata zijn:

beachbadminton voor tweetallen: vrijdagavond 16 juni (start 18.00) en
beachvolleybal voor viertallen: zaterdag 17 juni 2017 (start 08.45).

Uw inschrijving(en) moet uiterlijk 10 mei aanstaande worden ingeleverd bij: 
Wim Bekenkamp, Larixlaan 18, 1231 BL Loosdrecht. 

Voor verdere aandachtspunten bij de inschrijving verwijzen wij naar de hierbij gevoegde inschrijf-
formulieren voor het badminton- en volleybaltoernooi.
  
Dit beachtoernooi kent een maximaal aantal inschrijvingen van 36 badmintonteams en 
42 recreatie- en 14 wedstrijd-volleybalteams.
Plaatsing gebeurt op datum van binnenkomst van de inschrijving;  vol is vol !!!!!!!!
De inschrijving wordt definitief genoteerd zodra de bescheiden inschrijfbijdrage is ontvangen.

Met sportieve strandgroet,
De organisatiecommissie LoVoC 
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meer info: 
www.loosdrechtbeach.nl



De Schakel
Beachtoernooi 2017

 Inschrijfformulier
De Schakel-Beach VOLLEYBAL zaterdag 17 juni 2017 

Een aantal aandachtspunten
- een team bestaat uit vier spelers /sters in het veld en een ongelimiteerd aantal reserves 
 die in mogen draaien bij de serveerplaats
- er wordt gespeeld op zaterdag 17 juni tussen 08.45 en 18.00 uur op het beachterrein voor 
 sportzaal Eikenrode te Nieuw-Loosdrecht
- ingeschreven kan worden in de recreantenklasse waarbij in een (gemengd) team 
 maximaal 2 spelers/sters in het veld mogen staan die 3e klasse Nevobo of hoger spelen
- ingeschreven kan worden in de wedstrijdklasse waarbij in een (gemengd) team maximaal 
 twee spelers/sters tegelijk in het veld mogen staan die 1e klasse Nevobo of hoger spelen
- de inschrijfkosten bedragen € 20,00 per team en het beschikbaar stellen van een prijsje voor 
 de strandloterij
- deelnemers/sters moeten minimaal 16 jaar oud zijn.

Naam vereniging/firma/instelling/school/bedrijf/straat

contactpersoon naam :

 adres :

 pc/plaats :

 telefoon :

 e-mail :

schrijft teams in voor het beachtoernooi op 17 juni a.s.

Team 1, naam
 klasse:  recreatie    wedstrijd
 

Team 2, naam 
 klasse:  recreatie    wedstrijd
   

Het inschrijfgeld  20,00 x ….. (aantal teams) is overgemaakt op rekening NL75RABO 014.91.96.539 
tnv LoVoCActiviteiten onder vermelding van Beachvolleytoernooi 2017 en TEAMNAAM.

Inleveren inschrijfform. uiterlijk 10 mei 2017 bij Wim Bekenkamp, Larixlaan 18, 1231 BL Loosdrecht.

Zie voor meer informatie www.loosdrechtbeach.nl of www.lovoc.nl
en facebook/de Schakel Beachtoernooi
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Een aantal aandachtspunten
- een (gemengd)team bestaat uit 2 spelers/sters van minimaal 16 jaar
- er wordt gespeeld op vrijdagavond 16 juni tussen 18.00 en 22.45 uur op het beachterrein  
 voor sportzaal Eikenrode te Nieuw-Loosdrecht
- de afmetingen van een veld komen redelijk overeen met die van een zaalveld
- de inschrijfkosten bedragen € 9,00 per team
- afhankelijk van de keuze zoals hieronder moet worden aangegeven, vindt indeling in een 
 recreatie- of wedstrijdklasse plaats. 

Naam team

schrijft in voor het beachbadmintontoernooi  en wil deelnemen in de 
wedstrijdklasse / recreatieklasse (doorhalen wat niet wenselijk is)

contactpersoon naam :

 adres :

 pc/plaats :

 telefoon :

 e-mail :

Het inschrijfgeld  9,00 is overgemaakt op rekening NL75RABO 014.91.96.539 t.n.v.
LoVoCActiviteiten onder vermelding van Beachbadmintontoernooi 2017 en TEAMNAAM

Inleveren inschrijfform. uiterlijk 10 mei 2017 bij Wim Bekenkamp, Larixlaan 18, 1231 BL Loosdrecht.

Zie voor meer informatie www.loosdrechtbeach.nl of www.lovoc.nl
en facebook/de Schakel Beachtoernooi

De Schakel
Beachtoernooi 2017

 Inschrijfformulier
De Schakel Beach BADMINTON vrijdag 16 juni 2017 
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