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44e Internationaal Volleybaltoernooi Switch ’87 

2 & 3 juni 2018, Millingen a/d Rijn 
1e Divisie t/m 4e Klasse, Recreanten en Jeugd (A, B, C en CMV 9-12 jaar) 

 

                                

Millingen a/d Rijn, januari 2018 

 

Beste sportvrienden en sportvriendinnen, 
 

Hierbij nodigen wij jullie uit om in te schrijven voor het tweedaags gras- en beachtoernooi van 

Volleybalvereniging Switch ‘87, dat wordt gehouden op 2 en 3 juni 2018. Evenals voorgaande 

jaren vindt deze oergezellige happening plaats op het sportpark "De Hove" gelegen in het 

centrum van Millingen a/d Rijn (oostelijk van Nijmegen in natuurgebied de “Gelderse Poort”).   
 

Het toernooi 

Senioren en aspiranten hebben de keuze uit een tweedaags of ééndaags toernooi op zaterdag 

en/of zondag. De CMV-jeugd speelt uitsluitend op zaterdag. 

 

Inschrijving is mogelijk voor de volgende klassen Inschrijfgeld per team 

• 6 x 6 op gras op zaterdag en/of zondag € 40,--/dag, € 70,--/weekend 

Regiocompetitie: Dames en heren  

Recreanten: Dames, heren en mix (minimaal 2 dames)  

• 3 x 3 op gras op zaterdag en/of zondag  € 30,--/dag, € 50,--/weekend 

Niveau 1: Eerste en tweede divisie 

Niveau 2: Regio divisie, promotie klasse en eerste klasse 

Niveau 3: Tweede, derde en vierde klasse 

 

• 2 x 2 beach op zaterdag en/of zondag  
Niveau 1: Eerste en tweede divisie 

Niveau 2: Regio divisie, promotie klasse en eerste klasse 

Niveau 3: Aspiranten A hoofd- en topklasse 

Senioren: 

€ 25,--/dag, € 40,--/weekend 

Jeugd: 

€ 15,--/dag, € 25,--/weekend 

• Jeugd 

A- jeugd: 16 – 17 jaar, B- jeugd: 14 - 15 jaar, C- jeugd: 12 - 13 jaar 

 

€ 25,--/dag, € 40,--/weekend 

CMV jeugd: 9-12 jaar (niveau 4, 5 en 6) € 15,--/dag 

 

Teamontvangst en toernooiaanvang 

De teamontvangst begint al op vrijdagmiddag, 1 juni vanaf 14.00 uur. Op zaterdagmorgen start 

het toernooi om 10.00 uur en op zondag om 9.00 uur. Het toernooi is zondag rond 17.00 uur 

afgelopen.  
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Inschrijving 

De inschrijving behandelen we op volgorde van binnenkomst en is pas definitief als het 

inschrijfgeld op onze rekening is bijgeschreven. Jullie kunnen ook inschrijven via 

www.stamvolleybal.nl. Meld je wel aan vóór 18 mei 2018. 
 

Aantrekkelijke prijzen 

De prijsuitreiking (bekers) voor het 6 x 6 toernooi vindt plaats na afloop van de finale 

poulewedstrijden. Voor de winnaars van het 3 x 3 op gras- en het 2 x 2 beachtoernooi worden 

aantrekkelijke geldprijzen ter beschikking gesteld. 
 

Service en accommodatie: 

Naast het zeer gevarieerde volleybal van de verschillende klassen en divisies, bieden wij een 

uitstekende service en accommodatie, bestaande uit onder meer: 

• Een beachterrein met 3 velden: 8 sterren NEVOBO A-kwalificatie  

• Mooi verzorgde grasvelden waar het grastoernooi op wordt gespeeld.  

• Een gratis  parkeerterrein vlak naast het toernooiterrein, waar jullie de auto op aanwijzing 

van onze parkeerwachten kunnen parkeren;  

• Een kampeerterrein dat grenst aan het volleybalterrein en waar elk team tegen een kleine 

vergoeding een beperkt aantal tenten kan opzetten:  

• Senioren 6x6:  € 20,--/team 

• Senioren 3x3, 2x2 en jeugd (< 18jaar): € 10,--/team   

Overnachten is alleen toegestaan voor onze gasten afkomstig buiten Millingen, huisdieren 

zijn niet welkom; 

• Gratis gebruik van kleedruimtes met toiletten en douches op het toernooiterrein; 

• Een grote feesttent, waar 's morgens het ontbijt wordt geserveerd; ontbijtbonnen kunnen 

jullie voor € 4,-- per stuk bestellen via het bijgevoegde inschrijfformulier; 

• In de feesttent in de avond livemuziek:  

♫ Op vrijdagavond een “Warming Up”  met de DJames (toegang € 2,50) 

♫ Op zaterdagavond het “Volleybal” met Anderkovver (toegang <18: € 5,--, ≥18 € 7,50)   

• Zaterdag- en zondagmiddag Muziek met de Zon op je Bol 
 

Bevestiging inschrijving en nadere informatie  

Ná ontvangst van de betaling wordt een bevestiging en nadere toernooi-informatie 

toegestuurd.  
 

Bij terugtrekking van een team wordt: 

• 50% van het betaalde inschrijfgeld geretourneerd wanneer afmelding plaatsvindt tot op 14 

dagen vóór toernooiaanvang.  

• Er wordt geen geld terugbetaald, wanneer afmelding geschiedt binnen 14 dagen vóór 

toernooiaanvang.  
 

Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen met ons toernooisecretariaat:  

Ton van der Knijff, Mesdagstraat 33, 6566 WK, Millingen a/d Rijn,  

tel. 0481-431956 of 06 204 32 476, volleystam@gmail.com, www.stamvolleybal.nl  

 

Met vriendelijke groet en tot ziens op het Switch ‘87-toernooi,  

Stichting Toernooi Activiteiten Millingen  

http://www.stamvolleybal.nl/
mailto:volleystam@gmail.com
http://www.stamvolleybal.nl/

