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A U G U S T U S

Beachvolleybaltoernooi  
Uithoorn Beachmasters 2020
Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus vindt het eerste Uithoorn Beachmasters beachvolleybaltoernooi plaats.  
Dit zomerse spektakel speelt zich af op de parkeerplaats van Amstelhof Sport & Health Club in De Kwakel,  
dat tijdelijk verandert in een strand met twee heuse zandvelden.
 
Er kunnen in totaal 40 teams deelnemen, 20 teams op zaterdag en 20 teams op zondag. De wedstrijden  
worden gespeeld van 10.30 tot 17.00 uur. Op beide dagen wordt één team uitgeroepen tot winnaar van Uithoorn 
Beachmasters 2020.
 
Trommel dus je vrienden, familie, buren, collega’s, verenigings- of teamgenoten op die in Uithoorn  
of De Kwakel wonen of werken en stort je in dit sportieve avontuur. Lekker buitenspelen met de voeten in het 
zand! 
   
TEAMINDELING
Om het speelplezier en de spanning te verhogen, moet een team voldoen aan een aantal eisen.  
Een team bestaat uit 6 tot 8 spelers. Er wordt gespeeld met 6 veldspelers, waarvan minimaal 2 dames.  
Je kunt 2 spelers laten indraaien, als er maar altijd 2 dames in het veld te staan.  
Per team mogen maximaal 2 competitiespelende volleyballers tegelijk actief aan het spel deelnemen.
 
De kosten voor deelname bedragen € 20,- per team. 
 
Het toernooi wordt georganiseerd door volleybalvereniging SAS’70 in samenwerking met Amstelhof Sport & 
Health Club, sportvereniging Legmeervogels en de SPUK, de Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel. Tijdens 
het toernooi kun je in het grand-café van Amstelhof terecht voor drankjes, broodjes, tosti’s, salades en diverse 
gerechten.

INSCHRIJVING
Je kunt je team inschrijven via de website UITHOORNAANDEAMSTEL.NL tot en met 20 augustus. 
Geef bij de inschrijving op welke dag je voorkeur heeft, zaterdag 29 of zondag 30 augustus.  
De organisatie volgt de COVID-19 richtlijnen voor veilig buitensporten van NOC-NSF, Nevobo en RIVM.  
Daarom dienen bij de inschrijving alle spelers geregistreerd te worden met  
de volgende gegevens: naam - geslacht – telefoonnummer - e-mailadres .

Alle spelers dienen om 10.00 uur aanwezig te zijn in verband met de aanmelding
en een gezondheidsverklaring. De wedstrijden beginnen om 10.30 uur.  
De douchevoorzieningen zullen niet geopend zijn. 

Wij kijken uit naar een gezellig en sportief toernooi!  
 
Volleybalvereniging SAS’70 
Sportvereniging Legmeervogels 
Amstelhof Sport & Health Club 
Stichting Promotie Uithoorn & De Kwakel

Locatie: Amstelhof Sport & Health Club, Noorddammerweg 30, 1424 NX De Kwakel


