“Zandkampioenschap” Elite/Dynamo 2016
Dit wordt, sinds de komst van de beachvolleybalvelden, alweer de ZESDE editie van het
“Elite/Dynamo Zandkampioenschap”. Zoals jullie gewend zijn zullen de speelronden
gehouden worden op de woensdagavonden in juni. Wees welkom om mee te doen tijdens
deze gezellige avonden!
Het “Zandkampioenschap” van Dynamo is vijf jaar geleden na jarenlange afwezigheid weer
georganiseerd door de beachcommissie. Het toernooi bestaat dit jaar uit 5 speelronden.
Voor elke ronde wordt je door de beachcommissie ingedeeld in een team. Dit team bestaat
uit 4-5 spelers. Iedereen die zich opgeeft voor deze avonden kan dus bij elkaar in een team
komen. Je kan je opgeven voor de avonden die je wil komen. Dames, heren of de A en B
jeugd: het maakt allemaal niet uit! Op deze avond kun je als team punten verdienen; 2 voor
een gewonnen wedstrijd, en 1 voor een gelijkspel. Helaas krijg je geen punten als je verliest.
Er zal op tijd gespeeld worden.
Het principe is simpel: Wij tellen je gewonnen aantal punten bij elkaar op. Deze punten
neem je elke keer mee naar de volgende ronde. Diegene die aan het eind van de 5
speelronden de meeste punten heeft vergaart, mag zichzelf “Zandkoning” of “Zandkoningin”
van Elite/Dynamo noemen. De stand zal netjes na elke speelronde op de site
www.dynamoneede.nl onder het kopje ‘Beachvolley’ te zien zijn, zodat je altijd kunt kijken
hoe jij er voor staat!
Verder is er de mogelijkheid om bij de bar consumpties te kopen: een hapje en een lekker
drankje mogen natuurlijk niet ontbreken op deze gezellige avonden! De avond zal zoals altijd
voorzien zijn van muziek: de zwoelste zomernummers of de hits van nu: alles komt langs!
De wedstrijdjes beginnen om 19.00 uur en zijn rond 21.30 uur afgelopen.
Uiteraard is er, net als vorig jaar, uitgebreid de mogelijkheid om lekker na te zitten met z’n
allen. Klinkt erg gezellig natuurlijk - maar het beste is om dat zelf mee te maken!

De data voor het “Zandkampioenschap” van 2016 zijn als volgt vastgesteld:
Speelronde 1:
woensdag 1 juni
Speelronde 2:
woensdag 8 juni
Speelronde 3:
woensdag 15 juni
Speelronde 4:
woensdag 22 juni
Speelronde 5:
woensdag 29 juni
De inschrijvingen zijn bedoeld voor de heren, de dames, A/B-jeugd, de recreanten,
donateurs, sponsoren en andere geïnteresseerden die een band hebben met de vereniging
Elite/Dynamo. Inschrijving is gratis.
Uiteraard is iedereen welkom om de volleyballers aan te moedigen!
Na het “Zandkampioenschap” is er elke woensdag iemand aanwezig: blijf dus vooral komen
om lekker te beachvolleyballen, ook na het “Zandkampioenschap”.
Wij wensen jullie veel plezier en hopelijk tot in juni!
Beachcommissie Elite/Dynamo

Hoe geef je je op? – Heel simpel! Stuur vóór maandag 30 mei een mailtje met daarin je
naam, het team waarin je speelt, en de data die je graag mee wilt doen naar
beachvolleybal@dynamoneede.nl. Ook kun je je dit jaar weer aanmelden op de
Facebookpagina: elke zondag voor een toernooironde komt er een bericht op Facebook te
staan waar je je aan/af kan melden.
https://www.facebook.com/elitedynamoplaza.beachvolleybal.5

Het is tevens mogelijk je aan te melden op de dag zelf.

Wij vragen jullie expliciet dit zo min mogelijk te doen en je tijdig aan te
melden. Ook wat betreft het afmelden: doe dit z.s.m. – dit scheelt een hele
hoop ellende op de avond zelf!
En logisch is natuurlijk: hoe vaker je komt, hoe meer punten er te verdienen zijn!

