
Liessel, november 2018 
 
Beste directie,  
 
Volleybalvereniging Livoc uit Liessel organiseert al een aantal jaren een 
Kerstvolleybaltoernooi voor basisschoolleerlingen. Afgelopen jaren hebben hier vele 
enthousiaste kinderen aan deelgenomen. 
 
Gezien het feit dat we als vereniging dit jaar 50 jaar bestaan willen we ditmaal groots 
uitpakken! We hebben een heus BLACKLIGHT volleybaltoernooi voor jullie in petto! In een 

verduisterde sporthal gaan we het volleybalspel op een 
unieke manier beleven. Deze happening vindt plaats op 
vrijdag 28 december. Als locatie maken we weer gebruik 
van sporthal de Smeltkroes aan de Liessel, de thuisbasis 
van Livoc.  
 
Blacklight volleybal is een originele variant op ons 
traditionele volleybalspel. In de duisternis zijn het alleen 
de netranden, lijnen, bal en witte of fluoriserende T-shirts 
die licht geven. De kinderen uit groep 3, 4 en 5 zullen van 
10:00 tot 12:00 uur de spits afbijten.  
 
Na een korte onderbreking mogen van 13:00 tot 16:00 uur 

de kinderen uit groep 6, 7 en 8 een poging wagen in de verduisterde sporthal. Vanwege de 
stoere uitstraling is het blacklight-volleybaltoernooi uiterst geschikt voor zowel jongens als 
meisjes.  
 
In de avond is het aan de middelbare scholieren om hun beste beentje voor te zetten. Van 
19:00 tot 22:00 uur houden we lichten nog even aan om nog even van deze unieke manier 
van volleyballen te mogen genieten. 
 
Voor alle leeftijden vragen we een kleine bijdrage van €2,- per deelnemend kind.  
 
Wij hopen dat u in de schoolnieuwsbrief aandacht wilt geven aan ons toernooi. Als u 
kinderen wilt inschrijven (briefjes in bijlage mail) of u zou graag wat meer informatie hebben 
over het toernooi, kunt u een mail sturen naar kersttoernooi@livoc.nl    
Aanmelden graag voor 12 december.  
 
Wij hopen dat we vele enthousiaste kinderen mogen ontvangen op vrijdag 28 december!  

     
 
Met sportieve groeten,  
Janne Loverbos & Ivon van den Berkmortel 
Volleybalvereniging Livoc Liessel 
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