Geinteresseerd?
Kom op 6 november de spelers
aanmoedigen en volg het spel live op
een scherm boven water of speel mee
en schrijf je nu in met je vereniging.
Voor informatie en voorinschrijving
mail
NKonderwatervoetbal@deguppen.nl of
bel 085-2735333. De kosten zullen
grotendeels door sponsering worden
gedekt, daardoor blijven de
deelnamekosten laag (indicatie: vorig
jaar 10 euro).
Leren duiken?
Kan je nog niet duiken, maar wil je wel
meedoen? Meld je aan bij ons of bij een
andere NOB vereniging. Wie weet haal
je je brevet op tijd. Daarbij leer je
allemaal nieuwe mensen kennen en
heeft onze club een actieve kern die het
hele jaar door activiteiten organiseert.
En de prijs? Duiken is niet duurder dan
de meeste sporten.

1e NK 2011 georganiseerd door
duikvereniging DOV Botlek
2e NK 2012 in het Rivièrabad te Spijkenisse
georganiseerd door DOV Botlek
3e NK 2013 in het Rivièrabad te Spijkenisse
georganiseerd door Aqua-Viva
4e NK 2015 in zwembad de Sprenkelaar te
Apeldoorn georganiseerd door Sub'70
Sponsoren
Wilt u zich profileren op dit evenement? Wilt
u bijdragen aan dit leuke evenement? Neem
dan contact met ons op voor de
mogelijkheden, dit evenement is alleen
mogelijk dankzij onze sponsoren.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
085-2735333 of
nkonderwatervoetbal@deguppen.nl

Geschiedenis
Wat 5 jaar geleden misschien begon als
een geintje begint steeds meer op een
serieus toernooi te lijken met
deelnemers uit het hele land. Voor de
duikers is het een leuke variatie op de
zwembadtrainingen en het is goed voor
de teamgeest!

Voor de laatstse info:
http://www.nkonderwatervoetbal.nl/
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Even voorstellen

Faciliteiten

Wij zijn duikvereniging De Guppen en omdat
we vorig jaar gewonnen hebben met het NK
onderwatervoetbal mogen we het dit jaar in
Lisse organiseren. Meedoen of komen kijken?
Lees dan verder!

Catering - tribune – restaurant -compressor

Het evenement
Op zondag 6 november 2016 vindt het vijfde
Nederlands kampioenschap onderwatervoetbal
plaats. Dit jaar wordt het georganiseerd door
NOB duikvereniging De Guppen uit Lisse. De
wedstrijden zullen live te volgen zijn op een
groot scherm, dus ook toeschouwers zijn
welkom!
Het spel
Onderwatervoetbal wordt gespeeld met
perslucht, maar zonder vinnen. De voetbal is
gevuld met zout water en voor de rest lijkt het
op gewoon voetbal. Teams bestaan uit 3
spelers met maximaal 2 reserve spelers en er
wordt gespeeld over de breedte van het bad.
Voor wie?
Iedereen met een een geldig duikbrevet mag
meedoen, schrijf je in met een team van 3 tot 5
spelers. Een medisch keuringsbewijs/formulier
is verplicht. Deelname is op eigen risico.

Voor de kids
Voor kinderen zullen er diverse andere
activiteiten worden ontplooid in
samenwerking met de buurtsportcoach welke
worden gespeeld in het recreatie bad. Plezier
gegarandeerd!
Locatie
Zwembad De Waterkanten, Sportlaan 21,
2161VA Lisse.
Beeldschermen
Boven het zwembad, bij de tribune en in het
clubhuis boven het zwembad zullen TV
schermen staan met daarop live beelden, de
tussenstanden en advertenties.

