ZPC Moby Dick
Schoonebeek e.o.
40e ZPC Moby Dick
Waterpolotoernooi

Schoonebeek, 1 januari 2019
Beste sportvrienden,
Hierbij willen wij jullie vereniging uitnodigen voor het 40e Internationale Moby Dick waterpolotoernooi, powered by
Waterschap Vechtstromen, dat gehouden wordt op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 in natuurbad ‘De
Zandpol’ tussen Nieuw-Amsterdam en Schoonebeek.
Ondanks dat de we dit jaar het toernooi voor de 40e keer organiseren en het toernooi grote bekendheid geniet zowel
binnen als buiten de landsgrenzen zullen we even kort bespreken wat het toernooi inhoud. Het toernooi wordt gehouden
in natuurbad ‘De Zandpol’, een schitterende zwemplas met daarbij gelegen een grote zonneweide. Ieder jaar in het eerste
weekend van juli wordt er hier één van de grootste waterpolotoernooien van Nederland vanuit het niets uit de grond
gestampt. Er wordt gespeeld met ruim 110 waterpoloteams verdeeld over meer dan 15 poules en spelend op 7 velden.
De teams spelen van eredivisie tot regioniveau en komen onder andere uit: Nederland, Duitsland, België, Denemarken en
het Verenigd Koninkrijk.
Het is mogelijk je voor dit toernooi in te inschrijven met één of meerdere heren en/of dames teams. Invulling van de
poules gebeurt op volgorde van binnenkomst. Jullie worden verzocht om duidelijk aan te geven op welk niveau jullie
tijdens het toernooi wensen te spelen dan zullen wij hier tijdens het indelen van de poules zoveel mogelijk rekening mee
houden. Jullie krijgen vanzelfsprekend een bevestiging van jullie inschrijving. Tevens is er de mogelijkheid om de
inschrijvingen per poule te volgen via onze website www.zpcmobydick.nl. Het inschrijfformulier zouden we graag voor 15
mei 2019 terug ontvangen. Dit formulier is te downloaden via www.zpcmobydick.nl Indien jullie niet komen, stellen wij
het zeer op prijs om ook hiervan een berichtje te ontvangen.
Zoals gewoonlijk organiseren wij zowel op de vrijdag- als op de zaterdagavond een feestavond voorzien van live muziek.
Op zaterdag rond 8.30 uur zullen de eerste wedstrijden beginnen. Op de zonneweide bij het zwembad is tevens
gelegenheid om te kamperen. Jullie zijn welkom vanaf vrijdagmiddag 5 juli, 16.00 uur. Het toernooi eindigt zondagmiddag
omstreeks 14.00 uur met de prijsuitreiking.
De kosten voor deelname zijn Є 120,- per team. Dit bedrag is inclusief: kampeergeld, parkeergeld, warm water en een
groots waterpolofestijn. Tevens dient er Є 50,- borg per inschrijving per vereniging betaald worden die weer wordt
terugbetaald als de kampeerplek schoon wordt achtergelaten, er geen grof vuil is achtergelaten, alle wedstrijden
gespeeld zijn en men zich gedurende het toernooi sportief gedragen heeft. Bij het aanmelden dienen jullie zelf de totale
kosten uit te rekenen en dit bedrag over te maken op RABO bankrekeningnummer NL75 RABO 0344 4008 91 ten name
van Moby Dick te Schoonebeek. Vermeld daarbij duidelijk de verenigingsnaam.
Let op: Uw aanmelding wordt pas definitief op het moment dat het inschrijfgeld en de borg daadwerkelijk is
overgemaakt.
De toernooicommissie hoopt jullie op ons toernooi te zien!
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