
Schoolvolleybaltoernooi

19 februari van 14.30 tot 18.00 uur

Deelname voor kinderen uit groep 3 t/m 8 

We spelen dit toernooi 4 tegen 4.

Doe jij mee?

Sporthal de Vlinder

Meld je team aan via Sjors Sportief of cmv@scylla.info
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Basis school ………………………………………………………………

Teamnaam ………………………………………………………………

Speler 1 ……………………………………………………………… zit in groep ………..  speelt volleybal:   ja/nee *   zo ja op welk niveau?  N.....

Speler 2 ……………………………………………………………… zit in groep  …………  speelt volleybal:   ja/nee *   zo ja op welk niveau?  N.....

Speler 3 ……………………………………………………………… zit in groep ………….  speelt volleybal:   ja/nee *   zo ja op welk niveau?  N.....

Speler 4 ……………………………………………………………… zit in groep ………….  speelt volleybal:   ja/nee *   zo ja op welk niveau?  N.....

Speler 5 ** ……………………………………………………………… zit in groep ………….  speelt volleybal:   ja/nee *   zo ja op welk niveau?  N.....

Speler 6 ** ………………………………………………………………  zit in groep ………….  speelt volleybal:   ja/nee *   zo ja op welk niveau?  N.....

Contactpersoon: ………………………………………………………………

Email:  ………………………………………………………………

Telefoon:   ………………………………………………………………

Team komt wel / niet* maandag 17 februari naar de training: 17:00-18:30 uur in de Vlinder

*Doorstrepen wat niet van toepassing is ** optioneel, niet noodzakelijk. We spelen 4 tegen 4. Je mag ook met 3 spelers in een team spelen.

Woensdag 19 februari 2020 van 14:30 tot 18:00 uur in sporthal de Vlinder te Wageningen.                            

We spelen op 4 tegen 4 op 3 verschillende niveaus: 

groep 3 en 4 spelen N1 = vangen en gooien op volleybalmanier

groep 5 en 6 spelen N2 = serveren, vangen en gooien, onderarms spelen is bonuspunt

groep 7 en 8 spelen N4 = 3x samenspelen, 2e bal is vanggooibeweging.

Deelname is GRATIS!
Scylla zorgt voor voldoende begeleiding. Meer info bij Susan Witte: mail cmv@scylla.info
Aanmelden voor 12 februari via mail of Sjors sportief: www.sjorssportief.nl

Woensdag 19 februari 2020 van 14:30 tot 18:00 uur in sporthal de Vlinder te Wageningen.                            
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Inschrijfformulier scholen toernooi 


