
 
Beste leden, ouders en sympathisanten, 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 11 mei 2019, een dag die je met rood moet aanstippen in je agenda. 
Want op die dag gaat ons 39e Wavoc tornooi door op de terreinen van college Hagelstein. Om er 
een succesvolle editie van te maken, hopen wij dat JIJ er ook bij bent. 
Als afsluiter volgt ‘s avonds een fantastische barbecue. 
 

Datum Zaterdag 11 mei 2019 

Plaats Terreinen college Hagelstein – Berlaarbaan 229, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

Start tornooi 10u00, aanmelden vanaf 9u15  

Einde tornooi Finale voorzien rond 17u30 

Wie Iedereen die van volleybal houdt, zowel recreatief als competitief als jeugd 
als G-ploegen 

Formule Grastornooi, (Gemengde) ploegen van 6 spelers met een recreatieve, een 
competitieve en een jeugd (U15-U17) reeks. Verder bieden we 4x4 aan 
voor de U11 en U13 jeugd. 
Tenslotte organiseren we dit jaar voor de eerste maal een G-competitie 

Prijs tornooi 25 euro per ploeg – Inclusief 6 drankbonnetjes (*) 

 
Er wordt een gezellig terras met eten en drinken aan democratische prijzen, voorzien. 
 
Inschrijvingen tornooi 
Elke ploeg die wenst deel te nemen aan het tornooi dient zich vooraf in te schrijven. De kostprijs 
voor het tornooi bedraagt 25 euro per ploeg (*). 
Inschrijven kan op via het online inschrijvingsformulier (https://goo.gl/forms/qqmcoZB4ZNd2LFkI3). 
 
De inschrijving is pas volledig na betaling op rekeningnummer BE39 9796 4818 4519 op naam 
van Wavoc, Mijlstraat 167, 2570 Duffel. Gelieve bij betaling uw ploegnaam in het veld 
‘mededelingen’ te vermelden. 
 
We bevestigen uw inschrijving na ontvangst van de betaling. Inschrijven is mogelijk TOT EN MET 
ZATERDAG 4 MEI 2019. 
 
* OPGELET !!! Indien wij uw inschrijving én betaling ontvangen tem 7 april 2019, krijgt u 6 gratis 
drankbonnetjes bij aanmelding aan het secretariaat op 11 mei. 
 
Barbecue 
Als afsluiter van een (ont)spannend tornooi bieden we u vanaf 17u30 een barbecue aan. Iedereen, 
deelnemers, ouders, grootouders, (klein)kinderen, sympathisanten,… is welkom! 
 
De meest recente informatie over het tornooi en de barbecue kan u altijd terugvinden op onze 
website (www.wavoc.be/tornooi) en op onze facebookpagina. 

 
 

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op het tornooi en op de barbecue op 
zaterdag 11 mei 2019. 

 
De organisatoren 

https://goo.gl/forms/qqmcoZB4ZNd2LFkI3
http://www.wavoc.be/tornooi

