
BEDRIJVENTOERNOOI

Waterpolo
Bedrijventoernooi

Utrecht 2022

Beste heer/mevrouw,

Lijkt het je leuk om eens een keertje te 
waterpoloën? Heb je zin om samen met 
collega’s een sportief en gezellig bedrijfsuitje 
te beleven? Binnenkort is het zover; 
Zwemvereniging Utrecht organiseert het 
Waterpolo Bedrijventoernooi Utrecht 
2022! En jullie zijn van harte uitgenodigd!

Op vrijdagavond 30 september 2022 om 
19:00 uur start het toernooi in zwembad De 
Kwakel (Paranadreef 10) te Utrecht. In ongeveer 
2 uur tijd speelt jouw team 4 of 5 wedstrijdjes 
van ongeveer 10 minuutjes. Teams mogen 
bestaan uit zowel vrouwen als mannen met 
zowel ervaren als niet ervaren spelers. We 
houden het speelveld klein en jullie team wordt 
ondersteund én gecoacht door een enthousiast 
lid van de dames- of herenselectie. In het veld 
liggen 5 personen per team. De overige spelers 
zitten op de kant en kunnen tijdens de wedstrijd 
onbeperkt wisselen.

Diner en borrel
Aansluitend op de wedstrijdjes staat er een 
uitgebreid buffet klaar in onze kantine en op het 
buitenterras. Ook kun je onbeperkt drankjes tot 
je nemen. Natuurlijk zal de prijsuitreiking niet 
ontbreken: welk team gaat naar huis met die 
felbegeerde toernooiwinst?

Graag tot

30
september!

2
0

2
2



BEDRIJVENTOERNOOI

DOE MEE!
Zwemvereniging Utrecht 
bedrijventoernooi

Voor meer informatie:
www.zvutrecht.nl/bedrijventoernooi

Aanmelden
Enthousiast geworden? Aanmelden kan 
eenvoudig door vóór 31 augustus op 
www.zvutrecht.nl/bedrijventoernooi het 
inschrijfformulier in te vullen. Deelnamegeld 
voor dit evenement bedraagt €525,- per team, 
bestaande uit 5 tot maximaal 7 personen. Dit 
bedrag is inclusief het buffet en de borrel. 
Uiteraard mag een team uit meer dan 7 
personen bestaan, waarbij per extra deelnemer 
op €50,- meerprijs gerekend moet worden. 
Voor extra niet-spelende deelnemer wordt een 
meerprijs van €35,- gerekend. Mocht het aantal 
spelers/speelsters bij jouw bedrijf onverhoopt 
een probleem zijn, dan kunnen wij je wellicht 
helpen samen met een ander bedrijf een 
combiteam te vormen. 

Na aanmelding ontvang je een 
bevestigingsmail. In aanloop van het toernooi 
kun je meer informatie verwachten over het 
verloop van de avond, de spelregels en wat 
mee te nemen. Zo zijn jullie goed voorbereid 
voor dit sportieve en gezellige bedrijfsuitje!

Nog vragen?  
Neem gerust contact op met de organisatie via 
bedrijventoernooi@zvutrecht.nl. 

Of neem een kijkje op de Facebookpagina van het event: 
https://fb.me/e/1VRvAtPK1/

Sannah Boersma
06 - 34 01 10 39

Jeroen van Engelen
06 - 46 74 85 89

Eefke Meijer
Luuk Eberson

Saskia Wietses

Email: bedrijventoernooi@zvutrecht.nl

Graag tot

30
september!

Graag tot 30 september!
Namens de organisatie van het Waterpolo Bedrijventoernooi Utrecht 2022,
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