
Volleybalclub BATOET organiseert: 

17e Recreatief volleybaltornooi 

Zaterdag  4 februari 2023 
Sporthal Kuurne 

 

 

Deelnameprijs: € 35 per ploeg. 
Reglement:  

 Enkel recreatieve spelers zijn toegelaten. 
 Nethoogte: 2m35. 
 Alle wedstrijden worden gespeeld met officiële scheidsrechters. 
 De ploeg die één of meerdere dames meer opstelt dan de andere ploeg krijgt twee punten per 

extra opgestelde dame voorsprong bij het begin van elke set (het aantal dames moet dan wel de volledige 

set gelijk blijven.). Er worden maximum 16 ploegen toegestaan. 
 De inschrijving is pas definitief na overschrijving van de deelnameprijs op ons  

 rekeningnr: BE31 0689 4398 7455 met vermelding van de naam van de 

ploeg en de verantwoordelijke.(Bij meer dan 16 inschrijvingen is de datum van betaling bepalend voor 

deelname!!). 

 Gelieve bij inschrijving de lijst met de naam van de ploeg, de kapitein en de spelers terug te 
sturen aub 

 Er zal gespeeld worden met een poulesysteem.  De eerste twee van elke poule gaan door naar 
de kwartfinales, de nummers drie en vier spelen ook minstens nog 2 wedstrijden verder. 

 Inschrijven kan tot en met 15 januari 2023 (of tot lijst 16 ploegen ingevuld is). 
 Het tornooi gaat van start om 9u30.  Gelieve aanwezig te zijn om 9 uur.  De kapiteins 

krijgen de week voor het tornooi het reglement en de uren van de wedstrijden toegestuurd. 
 Volleybalclub Batoet is niet verantwoordelijk bij ongevallen.  Iedere ploeg voorziet zijn 

eigen sportverzekering. 
 De prijsuitreiking is voorzien om 18u00. 

 
Info: 

 Er is een waterfontein in de sporthal om de drinkflessen te vullen. 
 Gelieve zelf de nodige trainingsballen te voorzien.  Wedstrijdballen zijn voorzien. 
 Prijzen: Er is een beker voor de eerste drie ploegen.  De winnaar krijgt ook nog een 

wedstrijdbal, de tweede finalist een trainingsbal.  De winnaar van de B-finale krijgt 
eveneens een prijs.  Ook voor de fairplay is er een prijs voorzien. Elke ploeg krijgt ook nog 
een natura prijs. 

 In de cafetaria zijn er belegde pistolets te verkrijgen zijn tegen de prijs van €2/st. Er is ook 
taart te verkrijgen. 

 Verdere info steeds te verkrijgen bij Franky Debackere op 0473/779935. 
 

 

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen met je ploeg, aarzel dan niet om in te schrijven en zo vlug 
mogelijk de ingevulde lijsten terug te sturen naar franky.debackere@telenet.be of Batoet, 
Kattestraat 51, 8520 Kuurne. Vergeet bij inschrijving zeker de betaling niet! 
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