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PRESENTEREN:  

  

STEENGOED Cup 2017  
  

NOLIKO MAASEIK’S  INTERNATIONAAL JEUGD VOLLEYBAL TOERNOOI   

Donderdag 28 en Vrijdag 29 December 2017 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  

   
Introductie:  

NOLIKO Maaseik is één van de Belgische top volleybalclubs, dat gedurende de laatste 
decennia zeer succesvol is geweest in de nationale en Europese competities .   
Een van de doelen van de club is om jonge talentvolle spelers/speelster de kans te geven om 
Hun weg naar de top te vinden. NOLIKO Maaseik is er trots op een tussenstap te zijn voor 
veel jeugdige spelers in hun weg naar de top.  
Door het organiseren van de STEENGOED Cup draagt de jeugdafdeling van NOLIKO Maaseik 
bij aan het doel van de club door kwalitatief hoogstaand toernooi te organiseren voor 
talentvolle volleyballers .  
   

Doelgroep:   

Dit internationaal toernooi wordt georganiseerd voor spelers (man/vrouw) geboren in 2001 

of later  

  

   
Periode:  

Het toernooi is gespreid over 2 dagen (28 & 29 December)  

We verwachten dat alle teams overnachten en aanvaarden om pas te vertrekken na de finale 

en prijsuitreiking.  

  

Locatie:  

De kwalificatiewedstrijden: Stedelijke Sporthal van Maaseik en STEENGOED Arena, thuisbasis 

van  

NOLIKO Maaseik  

De finales worden gespeeld op center court van de STEENGOED Arena.   

Meer informative op:  www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup  

  

      

NOLIKO Maaseik Volleybal Club  

Sportlaan 10 3680 Maaseik  

België  

  

  

Contact information:  

E-mail:   steengoedcup@noliko-maaseik.be  

Website:  www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup  Organizing 

director:        

- Stef Stryckers  +32495659832  

- stefstryckers@noliko-maaseik.be 

  

  

http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup
http://www.noliko-maaseik.be/agenda/steengoed-cup


  

  

  

  

Financieel:  

Inclusief:  

- Inschrijving + administratie  

- Overnachting  

- Maaltijden 2x middagmaal / 1x ontbijt / 2x avondmaal  

- STEENGOED Cup T-shirt  

- Goodie Bag: NOLIKO Maaseik gadgets  

- Water tijdens de wedstrijden  

  

Exclusief: Transport tussen slaap accommodatie en sportcentrum.   

  

Kostprijs: €70 pp all inclusive  

  

  
  

  

Extra:  

Wanneer jullie een dag eerder willen afzakken naar Maaseik kan dit.  

Cost: € 25 pp  

- Overnachting  

- Ontbijt  

- Mogelijkheid tot training  

  

Tijdens het toernooi is het mogelijk om verschillende activiteiten te doen met jouw team:  

- Zwemmen:  €5 pp  

- Bowling:    €3 pp   

Wanneer de betalingsdeadline wordt overschreden wordt er €25 extra aangerekend per 

team.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Accommodatie:  

  

      
  STEENGOED Arena Stedelijke Sporthal  

      
Zwembad  Bowling  Eetgelegenheid  

  

Extra informatie:  

Alle teams spelen minimum 5 wedstrijden  

De finales worden gespeeld in ware Champions league omstandigheden op center court in de 

STEENGOED Arena, met officiële Line-up, muziek, speaker,…  

  

  

Er wordt een  “Most Valuable Players” verkozen. (Jongen en meisje) Het 

maximum aantal deelnemers is 12 per team + coach + assistent-coach. 

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar Maaseik.  

  

  

  



  
  

  

  

  

   
Het winnende team: De STEENGOED Cup en een exclusief winnaars T-shirt.  

  

  

  
  

  

  

The Most Valuable Players winnen:  

- Een exclusieve ERREA sportzak met verschillende ERREA gadgets  

- Een professionele fotoshoot   

- Eén jaar van glorie in de STEENGOED Arena.  

- Een exclusief MVP T-shirt  

  

Hoe inschrijven?  

Stuur een mail naar steengoedcup@noliko-maaseik.be  

De geselecteerde teams zullen een uitnodiging krijgen om 250 euro aan voorschot te 

betalen.  

De registratie voor het toernooi is definitief als het voorschot is betaald.  

  

Meer details zullen meegedeeld na registratie  

  

Deadlines:  

• Voorschot:     Voor 1 november 2017  

• Team informatie:   Voor 30 november 2017    

• Volledige betaling:  Voor 15 december 2017 



  

  

  
Frank Liebens CEO Steengoed Projects  

  

Aarzel niet om contact op te nemen met ons voor bijkomende informatie.  

  

NOLIKO Maaseik kijkt uit naar jou deelname aan de STEENGOED Cup 2016.  


