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Internationaal Jeugdvolleybaltoernooi Switch ’87 

zaterdag en zondag 25 & 26 mei 2019, Millingen a/d Rijn 
 

                               Millingen a/d Rijn, april 2019 

 
Beste sportvrienden en sportvriendinnen, 

 

Is volleybal jouw favoriete sport? En wil je ook na de competitie nog eens 

lekker buiten volleyballen met jouw team, vrienden of vriendinnen? Kom 

dan in het weekend van 25 & 26 mei 2019 naar het buitentoernooi van 

Switch ’87, want voor een echt leuk volleybalfestijn moet je in Millingen 

aan de Rijn zijn. 

 

Dit festijn vindt plaats op het sportpark "De Hove" in het centrum van 

Millingen. (oostelijk van Nijmegen in natuurgebied de “Gelderse Poort”). We 

organiseren al 44 jaar een groot seniorentoernooi, dat sinds een paar jaar is 

uitgebreid met een jeugdtoernooi. Je kunt inschrijven voor:  

• A – jeugd (16 & 17 jaar),  

• B - jeugd (14 & 15 jaar),   

• C - jeugd (12 & 13 jaar),  

• CMV (9-12 jaar).  

 

Als je wilt inschrijven let er dan wel op dat je team (B, C en CMV) een volwassen begeleider meeneemt (je 

trainer, coach of ouder) en jullie moeten zelf voor een teller, een fluiter en een bal zorgen. De A, B en C-

jeugd heeft de keuze om op zaterdag en/of zondag te spelen. De CMV jeugd speelt alleen op zaterdag. De 

Aspiranten A op het niveau Hoofd- of Topklasse kunnen ook kiezen voor beachvolleybal. 

 

Junior Beach Circuit 

Dit jaar kun je weer inschrijven voor een toernooi in het kader van Junior Beach Circuit (12 tot 19 jaar) 

dat ook op zaterdag 25 mei bij ons wordt gehouden op de beachvelden op het Sportpark. De inschrijving 

hiervoor start vanaf 1 april via de NeVoBo: www.zelfbeachen.nl. 

 

Teamontvangst en toernooiaanvang 

Het jeugdtoernooi start zaterdag  juni om 10.00 uur, maar je moet je wel al om 9.30 uur aanmelden (je 

kunt natuurlijk ook al vrijdagavond komen)  bij het wedstrijdsecretariaat op het veld. Zondag start het 

toernooi om 09.00 uur. Het toernooi is op beide dagen rond 17.00 uur afgelopen.  

 

Feestavonden 

’s Avonds is er feest in de grote feesttent op het sportpark: 

• Vrijdagavond met DJames (toegang € 2,50); 

• Zaterdagavond een echte liveband: Anderkovver, (toegang < 18 jr. € 5,00 en ≥18 jr: € 7,50).  

 

Overige activiteiten  

• Op zaterdagmiddag staat de JoinVolleybalTourbus op het sportpark: Een gepimpte volleybalbus 

met opblaasbare volleybalattracties die tussen de velden worden opgesteld. Leuk voor iedereen om 

http://www.zelfbeachen.nl/
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actief met volleybal kennis te maken of je volleybalskills te testen. Fun staat voorop en alle coole 

moves komen aan bod; smashen, springen, mikken, serveren, een set-up geven en passen en als een 

professional duiken naar een bal. Leuk als je tussen door even moet wachten op de volgende 

wedstrijd. 

• Vrijdagavond en zaterdagavond dus feest in de grote feesttent en als je niet wilt spelen kun je 

zondag mooi uitslapen want je kunt prima kamperen vlak bij het volleybalterrein.  

• Op zaterdag- en zondagmorgen kan er ontbeten worden in de feesttent en vervolgens nog wat andere 

activiteiten ondernemen.  

• Speurtochten: Millingen ligt in het natuurgebied De Gelderse Poort vlak bij de Duitse grens. Je kunt 

er leuk wandelen (struinen) door het natuurgebied. Je kunt er ook spelen op de strandjes bij de 

rivier, een speurtocht houden of gewoon op de vrije velden volleyballen of andere spelletjes doen. Wij 

helpen jullie ook graag bij een speurtocht (wij kunnen een complete fotospeurtocht gratis aanleveren) 

of bij eventuele andere activiteiten zoals het Geheim van Millingen (spannende speurtocht), kijk maar 

eens op onze site. 

 

Met de hele vereniging 

Misschien vinden jullie het ook wel leuk om met alle jeugdteams naar het toernooi te komen als 

afsluitactiviteit van het seizoen. Dat kan, op onze site staat informatie waar je een grote (leger)tent kunt 

huren.  

 

Inschrijving 

De inschrijfkosten zijn voor A, B en C jeugd € 25 per team voor één dag, € 40 voor twee dagen en voor 

CMV-jeugd € 15 per team. Als je mee wilt doen moet je uiterlijk vóór 9 mei 2019 inschrijven. Je kunt ook 

inschrijven via www.stamvolleybal.com.  

 

Een echte medaille 

De winnende teams krijgen een beker en alle deelnemende spelers en speelsters een herinnering aan het 

toernooi. 

 

Parkeren, kamperen en douchen 

Wij regelen voor jullie begeleiders een gratis parkeerplaats vlak naast het toernooiterrein. Kamperen kan 

in een weiland direct naast het toernooiterrein en kost € 10,-- per jeugdteam/weekend. Jullie kunnen 

gratis gebruik maken van kleedruimtes met toiletten en douches. 

 

Bevestiging inschrijving en nadere informatie  

Ná ontvangst van de betaling krijg je van ons een bevestiging en nadere toernooi-informatie.  

 

Bij terugtrekking van een team 

• Wordt 50% van het betaalde inschrijfgeld terugbetaald wanneer afmelding plaatsvindt tot op 14 dagen 

vóór het toernooi.  

• Wordt er geen geld terugbetaald, bij afmelding binnen 14 dagen vóór aanvang van het toernooi.  

 

Voor eventuele vragen kunnen jullie contact opnemen met ons toernooisecretariaat:  

 

Ton van der Knijff, tel. 06 204 32 476. E-mail: info@stamvolleybal.com.  website: www.stamvolleybal.com.  

 

Met vriendelijke groet en wij zien jullie graag op ons Switch-toernooi. 

 

Stichting Toernooi Activiteiten Millingen  
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