SIMOKOS’ JEUGD DRIEKAMPEN 2016 - DE FLINT, BOVENKARSPEL
Aandachtspunten
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Sporthal De Flint is telefonisch bereikbaar onder nummer 0228-511767; b.g.g. 0228-512972 (kantine).
Om 09.15 is de kantine geopend, 09.30 is de sporthal beschikbaar, 10.00 start de eerste speelronde.
Voor alle wedstrijden is 70 minuten ingeroosterd inclusief warming-up en inspelen.
De teams fluiten/tellen één wedstrijd.
De teams nemen zelf inspeelballen mee.
Simokos ziet graag álle teams in het officiële clubtenue spelen!
Het is niet toegestaan de sporthal met buiten gedragen (sport)schoeisel te betreden!
Het is raadzaam de kleedkamer af te sluiten en waardevolle voorwerpen in één tas te stoppen.
De organiserende vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor verdwenen voorwerpen, ongelukken, etc.
De teams zijn géén inschrijfgeld verschuldigd.
Bij terugtrekken / niet opkomen wordt € 100,00 per team in rekening gebracht  preventieve maatregel!
Contactpers. Simokos’ Jeugd Driekampen 2016: Rianne Wever rwever@quicknet.nl / 0228-518615.

Routebeschrijving sporthal De Flint, Bovenkarspel
Vanuit richting Amsterdam en Alkmaar
A.

B.

- A7 Snelweg Amsterdam-Den Oever: afslag Hoorn (afrit 8)
- N506 Provincialeweg Hoorn-Enkhuizen: afslag Bovenkarspel (linksaf)
e
- Florasingel: meteen links, bij T-kruising weer links, 3 hofje rechts (ter hoogte van
H. Albrechtstraat 227)
- A7 Snelweg Amsterdam-Den Oever: afslag Hoorn-Noord (afrit 9)
- N302 Westfrisiaweg/Drechterlandseweg: richting Enkhuizen-Lelystad, afslag
Grootebroek/Bovenkarspel (rechtsaf)
e
- Dirk Essenlaan/Burg. J. Stuifbergenlaan: bij alle 4 rotondes rechtdoor, na 4 rotonde linksaf
- Bourgondiëweg: meteen rechtsaf
- H. Albrechtstraat: einde weg linksaf, eerste hofje links (ter hoogte van H. Albrechtstraat 227)

Vanuit richting Lelystad
- N302 Dijk Lelystad-Enkhuizen: aan het einde van de dijk linksaf richting Stede Broec-Hoorn
- N506 Provincialeweg Enkhuizen-Hoorn: afslag Bovenkarspel (rechtsaf)
e
- Florasingel: meteen links, bij T-kruising weer links, 3 hofje rechts (ter hoogte van
H. Albrechtstraat 227)

Data 2017
e

Zondag 8 januari 2017: 47 Simokos’ Nationaal Nieuwjaars Toernooi (oefenwedstrijd van 5 sets).
e e
Tijd: 12:00-14:00 uur. Poules: dames 2 /3 divisie, dames promotieklasse, heren promotieklasse.
Zaterdag 2 en 9 september 2017: Simokos’ Driekampen. Tijd: 14:00-18:00 uur.
e e
Poules: dames 2 /3 divisie (op centre court), dames promotieklasse.
Vrijdag 8 en 15 september 2017: Simokos’ Oefenwedstrijden. Tijd: 19:15-22:30 uur
Zaterdag 9 en 16 september 2017: Simokos’ Jeugd Driekampen. Tijd: 10:00-13:30 uur.
Poules: meisjes A hoofdklasse, meisjes B hoofdklasse, meisjes C hoofdklasse.
Zaterdag 16 september 2017: Simokos’ Jeugd Oefenwedstrijden. Tijd: 14:00-17:15 uur.
Trainers/coaches van wie het e-mailadres bij Simokos bekend is, krijgen m.b.t. voornoemde oefendata een
uitnodiging/inschrijfformulier toegestuurd. Voorkom teleurstelling, beantwoord de uitnodiging t.z.t. snel.
Beschikt u over e-mailadressen en/of tel.nrs. van teams en trainers/coaches die graag willen oefenen?
Wilt u ze ons doorspelen? Bij voorbaat dank!
Wij stellen het zeer op prijs als u ook andere teams/verenigingen/trainers op onze oefendata attendeert!
Contactpersoon Simokos’ VolleybalEvents 2017: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-5140.
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