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Commissie Toernooien 2015-2016 
De toernooiencommissie bestond dit jaar uit Stephanie Hayder, Marloes Prins, Heidi 
Nagelhout, Herjan de Groot, Jochem Jansen en Eric Sprokkereef. Net als in voorgaande 
jaren zijn ook in het afgelopen seizoen de drie bekende toernooien oliebollenmix-, 
buitenvolleybal en beachvolleybal georganiseerd.   
 
Oliebollenmix toernooi 
Op dinsdag 29 december traden 12 teams in twee poules van 6 tegen elkaar aan. Aan het 
einde van de poulewedstrijden speelden de poulewinnaars een finale. De finale was dit jaar 
geen volleybalwedstrijd maar een finalespel voor de bar van ’t Huiken.  
Tijdens het toernooi zijn alle teams in het kader van het jubileumjaar verkleed en uitgedost 
met verschillende attributen op de foto gezet.  
Aan het eind van het toernooi is een grote verloting in de vorm van het rad van fortuin 
gehouden. De prijzen voor deze verloting zijn beschikbaar gesteld door meer dan 20 
sponsoren. 
 
BVT 
De 37e editie van het EVV- Mammoet Buitenvolleybaltoernooi, werd dit jaar voor de derde 
keer op 1 dag gehouden. Op zaterdag 4 juni werd onder zonnige weersomstandigheden 
door totaal 10 teams, verdeeld over 2 poules van 5 een toernooi gespeeld. Deze editie vond 
plaats op het sportveld van het LFC aan de Lange Wijden. In de finale kwamen de teams 
van ‘De scheids heeft altijd gelijk’ en ‘Mama Ooms 2’ tegen elkaar uit. Het laatstgenoemde 
team werd uiteindelijk winnaar van het toernooi. Er was ook dit jaar weer gehoopt dat er 
meer animo zou zijn voor dit toernooi. Ondanks het feit dat alle deelnemers en ook de 
organisatie positief waren over het verloop van het toernooi en over de nieuwe locatie, is 
door de toernooicommissie besloten dat dit het laatste buitenvolleybaltoernooi is geweest.  
 
Beach 
Het Beachvolleybaltoernooi van EVV vond dit jaar plaats op 1 en 2 juli. Het toernooi werd 
voor de derde maal gehouden onder naam van oud voorzitter Arie Zwijnenburg. Het 
beachvolleybaltoernooi werd dit jaar voor de dertiende maal door EVV georganiseerd en 
voor de tweede keer op de locatie parkeerplaats ’t Schootsveld.  
82 teams uitkomend in 5 verschillende categorieën t.w. wedstrijd heren hoog en laag, 
wedstrijd dames hoog en laag en recreanten streden om de titel beachvolleybalkampioen 
2016.  
Het toernooi werd ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door Gemeente Elburg, 
hoofdsponsor Mammoet Hekwerk Oldebroek en vele subsponsoren.  
 
Nieuw dit jaar was dat we het toernooi hebben georganiseerd op beide zijden van de 
parkeerplaats, waardoor het opzetten van de velden eenvoudiger was en er wat meer ruimte 
tussen en naast de velden is gecreëerd. Ook nieuw was dat het zand al op donderdag is 
aangevoerd door de firma van Gelder. Hierdoor kon er op vrijdagochtend direct worden 
begonnen met opbouwen. 

Het wedstrijdsecretariaat was dit jaar voor het eerst digitaal. De uitslagen werden niet meer 
op grote vellen papier geschreven, maar direct ingevoerd in de computer die de standen 
berekende en vervolgens standen en uitslagen met behulp van een beamer presenteerde. 
Ondanks een aantal aanloopproblemen zorgt dit ervoor dat het berekenen van standen en 
het plaatsen van teams in een volgende speelronde veel efficiënter en sneller kan 
plaatsvinden. 
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In tegenstelling tot het extreem warme weer van de editie 2015, hadden we dit jaar te maken 
met grillige weersomstandigheden. De tenten moesten goed worden vastgezet om niet door 
de wind te worden opgepakt. Zonnige perioden werden afgewisseld door pittige regenbuien. 
Het toernooi is met uitzondering van een paar kleine blessuregevallen zonder ongelukken 
verlopen en waren er erg veel positieve geluiden voor de goede organisatie vanuit 
deelnemers en bezoekers. Dit alles uiteraard vooral ook door de hulp van de vele 
vrijwilligers.  

Noemenswaardig is ook dat de horeca met een netto opbrengst van bijna € 1800,- (bvt en 
beach samen) een record behaald heeft (vorig jaar 1.013 €). Al met al kijken we dus terug op 
een zeer goed verlopen toernooi.  

 
De cijfers op een rij:  
Oliebollenmix: De netto opbrengst was € 594,-  
BVT: De netto opbrengst was € 2697-  (begroot: 2000) 
Beach: De netto opbrengst was € 6857,- (begroot: 5000)  
 


