
 

 

 
Uitnodiging  
GAVOC’10 Pinkstertoernooi 2019 
 
 

Zondag 9 juni 2019 (1e Pinksterdag) organiseert volleybalvereniging 
GAVOC’10 de 45e editie van “Het Pinkstertoernooi”.  
 
 
Het volleybalevenement vindt wederom plaats op het Andrie Sportpark te 
Stampersgat, met dank hiervoor aan voetbalvereniging de Schutters. Het toernooi 
staat bekend om de gezellige sfeer en de uitstekende accommodatie. 
 
Teams kunnen inschrijven op competitief en recreatief niveau.  
Bij de dames en heren kan dit op 1e of 2e klasse niveau voor het 3 tegen 3 toernooi.  
Op recreatief niveau kan dit met gemengde teams voor het 6 tegen 6 toernooi.  
 
Nieuw dit jaar is het jeugdtoernooi waar alle kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 
12 jaar GRATIS  aan deel kunnen nemen. Zij spelen in een 4 tegen 4 toernooi. 
Inschrijven kan per team van 4 tot 6 kinderen en een begeleider/coach.   
Ook kinderen onder de 7 jaar zijn van harte welkom. Voor hen hebben we leuke 
volleybalspelletjes in petto. Ook zij kunnen zich GRATIS inschrijven in teams van 2 tot 
4 kinderen en een begeleider. 
 
De oudere jeugd (13 t/m 18 jaar) kan meedoen aan het recreatieve toernooi. 
 
Het toernooi begint om 10.00u en eindigt rond 17.30u. 
Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats van alle categorieën. 
 
Inschrijven kan door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar het 
toernooisecretariaat. Het ingevulde formulier ontvangen wij graag voor 12 mei 2019 
via pinkstertoernooi@gavoc10.nl. 
 
Wij hopen wederom op veel deelnemers aan ons toernooi , veel zon en veel 
gezelligheid, zodat we er weer een geslaagde volleybaldag van kunnen maken.  
 
De organisatie van het GAVOC’10 pinkstertoernooi, 
Alwin van Aken 
Corina Dam 
Mingus Heuvelink 
Sannah Takx 
 
P.S. Houd ook de website www.gavoc10.nl en de Facebook pagina van GAVOC’10 in 
de gaten voor het laatste nieuws.  
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INSCHRIJFFORMULIER 
GAVOC’10 Pinkstertoernooi 2019 

 
 

Teamnaam  
 

Categorie 

☐ Jeugd (4 t/m 6 jaar)  

☐ Jeugd (7 t/m 12 jaar)  

☐ Heren (3 tegen 3) 1e Klasse / 2e Klasse *1) 

☐ Dames (3 tegen 3) 1e Klasse / 2e Klasse *1) 

☐ Recreatief (6 tegen 6)  
Categorie aankruisen        (*1 Aangeven wat van toepassing is) 

 
Het inschrijfgeld per team bedraagt: 

o 3 tegen 3 toernooi: € 10,- 
o 6 tegen 6 toernooi: € 20,-  
o Jeugd t/m 12 jaar: GRATIS 

 
Het inschrijfgeld kan op de toernooidag worden voldaan bij de wedstrijdleiding.  

 
Om het contact tussen de teams en het toernooisecretariaat zo eenvoudig 
mogelijk te laten verlopen willen wij vragen om een contactpersoon op te geven 
voor het team. De contactpersoon krijgt ook het programmaboekje toegezonden.  
 

Contactgegevens team 
Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  
 
 

Dit inschrijfformulier graag voor 12 mei 2019 mailen naar het 
toernooisecretariaat.  
 

E-mail: pinkstertoernooi@gavoc10.nl  
 
 

Contactgegevens toernooisecretariaat 
Corina Dam 
Oude Steenstraat 12 
4751 GT Oud Gastel 
06 – 23535021 


