Uniek VOLLEYBAL BUITENTORNOOI
gemengde recreantenteams
8, 9 & 10 JUNI 2018 in de Belgische Ardennen
We nodigen je van harte uit voor de 19de editie van het Volleybal Buitentornooi op Parc La Clusure!
Op 290 kilometer afstand van Utrecht en 170 kilometer afstand van Antwerpen ligt de met 4,5 sterren
bekroonde ANWB camping Parc La Clusure. De camping is gelegen in een prachtige vallei aan de
oevers van het riviertje de L’Homme tussen de toeristische plaatsjes Saint-Hubert en Rochefort.
De eigenaren hebben Parc La Clusure in ruim 25 jaar uitgebouwd tot een unieke familiecamping die
garant staat voor een onvergetelijke vakantie in de Belgische Ardennen. De camping beschikt over
schoon luxe sanitair, een verwarmd buitenbad, verlichte tennisbanen en een uitgebreid animatie- en
buitensportprogramma. In het sfeervolle grand café of op het grote terras met openhaard kun je
genieten van een heerlijk hapje en drankje. Daarnaast is het mogelijk om heerlijk te dineren in ons
restaurant Le Val Joli. Een echte aanrader is het stoofvlees volgens Vlaams recept!
De 19de editie van het Volleybal Buitentornooi wordt gehouden in het weekend van 8, 9 en 10 juni
2018! Het tornooi is bedoeld voor gemengde recreantenteams. De gekozen spelvorm is 6 tegen 6.
Een team bestaat uit minimaal twee dames in het veld. Er is ruimte voor maximaal 32 teams.
De teams worden ingedeeld op twee niveaus: basis en gevorderd. Op niveau gevorderd wordt er dit
jaar gestreden om de felbegeerde ’’Poeka’’ bokaal! Het inschrijfgeld bedraagt € 125,- per team.
Bijgaand vind je het inschrijfformulier voor het Volleybal Buitentornooi. Inschrijven kan tot uiterlijk
vrijdag 11 mei a.s. Geef je snel op, want vol is vol!
Bij deelname is het huren van een kampeerplaats (incl. 8 personen) gratis. Je kunt ook kiezen voor
een verblijf in een luxe accommodatie tegen een gereduceerd tarief. De tarieven staan vermeld op
het inschrijfformulier.
Op zaterdagavond is er live muziek. De band “No RusH” verzorgt dan een spetterend optreden.
Onafhankelijk spelen de bandleden bij grote bands en acts zoals Miss Montreal, Wolter Kroes, Krystl,
Edwin Nyhoff, The Best of Britain en Woodstock the Story. Samen vormen ze een
topkwaliteit partyband. Dit jaar vieren ze hun koperen jubileum op Parc La Clusure en zijn ze weer
terug op het Volleybal Buitentornooi, daar waar het ooit begon! ’’No RusH’’ staat garant voor een
topavond die je niet snel zult vergeten.
Het Volleybalbuitentornooi duurt tot zondagmiddag. We willen je na afloop van het tornooi graag de
mogelijkheid bieden om nog iets ondernemen of juist te ontspannen. De nacht van zondag op
maandag wordt gratis aangeboden door ons.
Klinkt een goed georganiseerd tornooi, met een gezellige sfeer en als muziek in de oren?
Kom dan naar de mooiste camping van de Ardennen voor een onvergetelijk weekend!
Graag tot ziens op camping Parc La Clusure!
Met sportieve groet,
Camping Parc La Clusure
Organisatie Volleybal Buitentornooi 2018
Sven Engelen

