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Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand zenden wij u de informatie toe ten behoeve van de finaleronde van de
de Nationale Gesloten Jeugd Kampioenschappen seizoen 2017-2018 op zaterdag 2 juni a.s.
waar Uw vereniging te gast zal zijn in de regio Zuid in het topsportcentrum Eindhoven te
Eindhoven.
Eén of meerdere jeugdteams van uw vereniging hebben zich voor deelname aan dit nationale
kampioenschap geplaatst op grond van hun prestaties in de regio jeugdcompetitie. Met dit
resultaat feliciteren wij uw vereniging van harte.
Op 2 juni gaan de spelers van deze teams hun krachten meten met de kampioenen uit de
andere regio’s om uit te maken wie zich dit seizoen kampioen van Nederland mogen
noemen. Aan de deelname is geen inschrijfgeld verbonden.
• Nog niet alle teams zijn bekend. Op 26 mei worden er in de regio Zuid nog
beslissingswedstrijden gespeeld door de meisjes C, en de CMV6 teams. Na zaterdag
worden de laatste teams op de website gepubliceerd.
Wij verzoeken u vriendelijk het te downloaden programma zo spoedig mogelijk bij de
begeleider(s) van het desbetreffende team(s) te bezorgen, voor zover u niet de
contactpersoon bent. Deze zal na 26 mei geupload worden op de website
• Het teamopgave formulier, dat vóór 30 mei voor akkoord dient te worden
ondertekend door een vertegenwoordiger van de Regio Sectie Competitie, dient ‘s
morgens direct bij aankomst samen met de spelerskaarten door de coach bij de
wedstrijdleiding te worden ingeleverd.
• Indien een team niet beschikt over een goedgekeurde teamopgave zal het buiten
mededinging meespelen. Controleer dus of het teamopgaveformulier correct is
afgestempeld en ondertekend door de medewerker van het regiokantoor.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website waar ook de laatste informatie te
vinden is.
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Wij wensen de spelers en de begeleiders veel succes.
Met vriendelijke groeten,
Nederlandse Volleybal Bond

Bob Dixon
Coördinator Nationale Competitie & Nationale Jeugdkampioenschappen
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