
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WUUSTWEZEL - KALMTHOUT 

donderdag 18 en vrijdag 19 mei  
  

10de INTERNATIONAAL 

JEUGDTOERNOOI 
met overnachting 

 

voor MEISJES U13, U15 en U17  

en JONGENS U15 en U17 
 

Op 18 en 19 mei 2023 organiseert Fixit Volley Kalmthout de 10de, en dus jubileumeditie van de FIXIT 

JEUGDCUP VOLLEYBAL.  Deelnemers aan ons tweedaags toernooi kunnen ter plaatse overnachten.  

Het toernooi staat open voor regionale en provinciale jongens- en meisjesploegen.    
 

Leeftijden: 

 U13 meisjes : geboren in 2010 en later,  spelen op donderdag  

 U15 meisjes & jongens, geboren in 2008 en later : toernooi op donderdag en vrijdag 

 U17 meisjes & jongens, geboren in 2006 en later : toernooi op donderdag en vrijdag 
 

Overnachting: 

Deelnemers verblijven in accommodatie die ons ter beschikking wordt gesteld door verschillende 

jeugdverenigingen in de gemeenten Kalmthout en Wuustwezel.  In totaal kunnen we zo’n 220 

slaapplaatsen aanbieden.  Er bestaat ook de mogelijkheid om te overnachten in zelf meegebrachte tenten.  

Opgelet: deze keuze levert geen prijsverschil op!  Wij vragen om uw keuze bij inschrijving te specifiëren.  
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Deelnamekosten: 

MEISJES U13 JONGENS & MEISJES U15 & U17 

 Het toernooi voor MEISJES U13  

is zonder overnachting!  

De meisjes spelen op donderdag 

18 mei. 

 

 Deelnamekosten: 50 euro per 

ploeg + 10 euro per speelster.  

Inbegrepen in deze prijs: 

middagmaal (=belegd broodje) 

en 1 gratis drankje.  

 

 Deelname aan de barbecue: 

vrijblijvend aanbod, enkel op 

donderdagavond :  

16 euro per persoon; twee 

stukken vlees, groenten, brood 

en sauzen 

 Het inschrijvingsgeld  bedraagt  100 euro per ploeg, met 

een borg van 50 euro. Deze borg wordt teruggegeven na 

afloop van het toernooi.   

 

 Ploegen die niet blijven overnachten betalen 150 euro per 

ploeg plus een borg van 50 euro.   

 

 Uiterste betaaldatum is 30 april 2023.   

 

 Maaltijden en overnachting:   

 Voor 4 maaltijden (middag, avond, ontbijt, middag) en  

1 overnachting: 55 euro per persoon. 

 Indien het team 2 overnachtingen wenst (met aankomst 

op woensdagavond) is er een extra ontbijt voorzien op 

donderdagmorgen en betaalt men 65 euro per persoon.   

 Inbegrepen in deze prijs zijn  twee gratis consumpties.  

De consumptiebonnen ontvangt men voor de barbecue 

en zijn die avond geldig in het Fixit clublokaal.  

 

Bijzonderheden: 

 Vervoer: elke ploeg voorziet transport voor verplaatsingen tussen slaapplaats,  toernooizaal en de 

locatie voor de barbecue. In uitzonderlijk geval van vervoerproblemen kan je contact opnemen met de 

toernooileiding.   

 Op  donderdagavond organiseren we een grote barbecue voor alle deelnemers (inbegrepen in de prijs 

voor overnachting).  Daarna is er nog een verbroederingsfuif in het clubhuis van Fixit, die duurt tot 

24u. Voor wie niet van fuiven houdt voorzien we ook ruimte.  

 Aan elke ingeschreven club wordt gevraagd een scheidsrechter beschikbaar te stellen, en men 

ontvangt hiervoor een korting van € 30 op het totaal. Deze  korting wordt na afloop van het toernooi 

verrekend samen met de waarborg.  Deze scheidsrechter dient 3 matchen per toernooidag te leiden.   

 Per team is er minstens één verantwoordelijke aanwezig, ouder dan 21 jaar, die instaat voor de 

begeleiding van de jongeren.  Deze persoon is het aanspreekpunt voor zijn/haar ploeg. 

 Er is mogelijkheid om toernooishirts te bestellen.  Deze shirts met unieke print zijn een mooie 

herinnering aan het toernooi, aan de prijs van 22 euro. 

 

 

Inschrijven kan tot 30 april 2023 : www.fixit-volley.be  

Verdere communicatie (vragen) kan u richten aan toernooileider  

Dirk Eestermans via: fixitvolleykalmthout@gmail.com 

 

Wij hopen op veel enthousiaste ploegen om van onze tiende jeugdcup  

een knaleditie te maken! 

 

Het toernooicomité 

  


