Mijdrecht/Vinkeveen, 7 april 2022

kenmerk 20220407-1917

Beste leerlingen uit de 3e klas,
Volgende week woensdag 13 april is de sportdag voor alle 3e
klassen van de onderbouw en wel op een bijzondere locatie. De
sportdag vindt plaats in The Beach in Aalsmeer. Als je de QR-code
scant hiernaast, word je automatisch via Google Maps de juiste
kant op gestuurd.
De sportdag start voor jullie om 09:00 met de eerste wedstrijd ronde. Jullie worden
tussen 08:30 en 08:45 verwacht in The Beach. Er is daar mogelijkheid om je om te
kleden in een kleedkamer, deze zijn alleen niet zo groot. Er zijn daar geen kluisjes, dus
laat je waardevolle spullen a.u.b. thuis. Draag a.u.b. geen sieraden tijdens het sporten,
je speelt in een zandbak en je zal het helaas niet zo snel terugvinden. Denk dus goed na
wat je meeneemt en wat je thuis achter moet laten.
Spelregels:
•
•
•
•
•

Er wordt 6v6 gespeeld. Heeft een tegenstander maar 5 spelers, dan speel je 5v5.
Service moet direct over het net gespeeld worden (netservice is mazzel,
doorspelen)
Bal tegen het dak (bij de binnenvelden) en buiten de lijnen op de grond is uit
Maximaal 3x de bal spelen per team, 3e bal moet over het net (de normale
volleybalregels).
Er wordt gespeeld op tijd. Zodra de wedstrijd is afgelopen, stappen de teams
voor de volgende wedstrijd het veld op en wordt er zo snel mogelijk gestart. Zorg
er dus voor dat je op tijd bij het veld aanwezig bent.

In HAL 1 vind je de velden 4, 5 en 6. In

HAL 2 vind je de velden 1, 2 en 3. In
The Beach zijn er 6 binnenvelden.
Iedere poule heeft zo zijn eigen veld. Je
speelt in de ochtend en in de middag
een toernooironde.
Let op: Woensdag ochtend zie je de
teamindeling en het
ochtendspelschema hangen!
Kijk er goed naar A.U.B.

Er is een mogelijkheid om wat te eten en/of drinken te kopen in The Beach, maar je kunt
natuurlijk ook je eigen lunchpakket meenemen. Vergeet niet om je eigen waterfles of bidon
mee te nemen, want je zult veel zweten. En vergeet vooral niet je leuke humeur mee te nemen.
See you at the Beach,
Sectie BSM

