
 

 

Wat:   Flevo Musketiers Eindejaar Basketbal Toernooi  
Waar & wanneer: Sporthal Rietlanden, Zaterdag 2 juli 2016 
Tijdstip:  Toernooi 12:00-17:00; BBQ 17:00-20:00 

 
Om het seizoen 2015-2016 op een gezellige en sportieve manier af te sluiten willen we jullie 

uitnodigen voor het 

Flevo Musketiers Eindejaar Basketbal Toernooi 
 
Naast alle leden en oud-leden van Flevo Musketiers zijn ook de ouders/verzorgers, vrienden en familie 

van leden van harte welkom. We maken er vooral een gezellig toernooi van met veel basketbalplezier. 

 
Dit jaar willen we het succes van de eerdere edities evenaren en wel als volgt: 

1. Flevo Musketiers heeft 3 velden gereserveerd. 
2. Op het ene veld willen we een toernooischema uitvoeren voor teams die een wat serieuzer potje 

basketbal willen spelen.  

Kern woorden zijn hier: Plezier, Snel, Soms stevig & Serieus.  
We noemen dit Competitief. 

3. Op de andere velden willen we een toernooischema uitvoeren voor teams die een wat rustiger 
potje basketbal willen spelen, bijvoorbeeld de wat jongere of wat oudere onder ons, samen met 

de ouders of vriendjes.  
Kern woorden zijn hier: Plezier, Rustig, Losjes & Gezellig. 

We noemen dit Recreatief. 

 
Om geen tijd te verliezen tussen 12:00 en 17:00 uur is het volgende enorm belangrijk: 

1. Iedereen die mee wil doen moet vóór deze dag een team samenstellen van minimaal 5 
personen. Dit kan natuurlijk je eigen competitieteam zijn, maar mag ook een door jou zelf 

samengesteld team zijn met vrienden, kennissen en/of ouders. 

2. De teams moeten vooraf bekend zijn bij de toernooileiding i.v.m. de poule indeling en 
toernooiplanning. Het volgende dient doorgegeven te worden: 

 Naam van het team 

 Voornaam & achternaam van de spelers 

 Keuze: Deelname aan Competitief of Recreatief Toernooi. 

3. Inschrijven kan uiterlijk tot en met dinsdag 14 juni 1016. 
4. Inschrijven kan op het volgende adres: toernooi@FlevoMusketiers.nl 

 
Mocht het nu zo zijn dat je er alles aan gedaan hebt om een team samen te stellen, maar dit is (nog) 

niet gelukt, dan is het mogelijk dit aan te geven op hetzelfde email adres. Graag tevens voorzien van 

je voor- en achternaam en welke competitie je ambieert. We zullen dan kijken wat de mogelijkheden 
zijn. 

Wij vragen voor dit toernooi een bijdrage van €2,50 p.p. (leden en niet-leden). Dit bedrag graag 
gepast aan het begin van het toernooi bij de toernooicommissie betalen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Toernooicommissie 
toernooi@flevomusketiers.nl 

 

 
Ps: Voor iedereen (leden- en niet-leden) geldt dat inschrijven betekent dat je ook daadwerkelijk komt en niet je team en de organisatie 
in de steek laat. Mocht je onverhoopt niet kunnen of niet aanwezig zijn, dan houdt de organisatie zich het recht voor een bijdrage in de 
zaalhuur a € 2,50 per persoon in rekening te brengen. 
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