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ITCG/DKV-toernooi 
Het ITCG/DKV-toernooi is een van de grootste volleybaltoernooien van Noord-Nederland. 
Het wordt georganiseerd door de drie studentenverenigingen van Groningen: Donitas, 

Kroton en Veracles. Dit jaar vindt alweer de 33e editie plaats van 3, 4 & 5 juni bij het 
sportcentrum (ACLO) in Groningen. DKV trekt jaarlijks zo’n 1000 deelnemers afkomstig uit 
het binnen- en buitenland. Zo zijn teams uit Duitsland, België, Engeland en de Verenig de 
Staten elk jaar van de partij. Het niveau van DKV varieert van recreatief volleybal tot het 
hoogste nationale niveau. Daarover hieronder meer. 

 
Inschrijven 
De inschrijvingen zullen geopend worden tijdens de pre-DKV borrel in ’t Gat van Groningen op 
10 februari. Vanaf dan kan je je aanmelden via onze site www.dkvtoernooi.nl. 

 

Het binnentoernooi 
Het internationale binnentoernooi is voor alle divisieteams een absolute aanrader om het 
seizoen goed mee af te sluiten! Tijdens het binnentoernooi wordt de gezellige sfeer van het 
DKVtoernooi namelijk gecombineerd met volleybal op hoog niveau. Wij zijn bijzonder trots 
op het internationale karakter van het toernooi. Zo hebben wij al teams mogen 

verwelkomen uit Italië, Spanje en de USA. Elk jaar strijden teams uit binnen- en buitenland 
dus mee voor de felbegeerde toernooizege. 

 
Voor zowel de heren als de dames geldt dat er in 2 categorieën zal worden gespeeld; 

 
1. Een ‘heren/dames top’ poule met teams uit de eredivisie, topdivisie en de eerste 

divisie. 
2. Een ‘heren/dames hoog’ poule met teams uit de tweede en derde divisie. 

 
Door de opzet van het toernooi speelt iedereen op zijn eigen niveau mee voor de prijzen. Op 
zaterdag beginnen we met de poulewedstrijden, waarvan ook nog een deel op de 
zondagmorgen zal plaatsvinden. Op de zondagmiddag staan altijd de spannende finales op 
het programma. De wedstrijden vormen de ontknoping van het weekend en staan garant 
voor veel spektakel en volle tribunes. 
Voor de winnaars is ieder jaar een leuke prijs te verdienen. 

 
Het buitentoernooi 
Het buitentoernooi staat bekend als een gezellig toernooi met een goede sfeer, waarbij 
uiteraard volleyballen in een heerlijk zonnetje centraal staat. Voor de meeste teams is dit 
toernooi een mooie afsluiting van het volleybalseizoen, waarbij ze nog één keer voor de 
overwinning kunnen gaan. Mannen-, vrouwen- en mixteams spelen in verschillende poules, 
variërend van recreatief volleybal tot de promotieklasse. De finales zullen zondagmiddag 
worden gespeeld en uiteraard zullen de winnaars beloond worden voor hun prestaties. 

http://www.dkvtoernooi.nl/


Stichting DKV-toernooi |blauwborgje 16 9747 AC Groningen | kvk: (41011205) | info@dkvtoe rnooi.nl | www.dkvtoe rnooi.nl  

 
 

 

 
 
 
 

Feesten 
Bij een spetterend DKV-toernooi horen natuurlijk spetterende DKV-feesten! Op de 
vrijdagavond zullen we het weekend inluiden met een spetterend feest in de Kokomo 
Beachclub, al jaar en dag garantie voor een fantastische avond! 
Zaterdag zullen we afsluiten met een heerlijke barbecue bij de Sports Bar, om vervolgens 
door te gaan met een geweldig feest! 

Voor het vervoer tussen het toernooiterrein en het feest in de Kokomo zullen wij zorgen, 
men hoeft dus geen strootjes te trekken om de bob te bepalen. 

 

 
Overnachtingen 
Ook dit jaar bieden we teams die van ver komen de kans om te overnachten op het terrein 
van het sportcentrum. Voor een kleine vergoeding kunnen de deelnemers overnachten op 
de camping, die ook nog eens vlak naast het volleybalterrein is gelegen. 

 
 

Ontbijt & diner 
De ACLO-Sportsbar verzorgt dit jaar voor het ontbijt een simpel buffet. Voor de teams 
die overnachten op het terrein natuurlijk een makkelijke mogelijkheid om de eerste 
maaltijd van de dag binnen te krijgen. Het ontbijt en lunch buffet is ideaal voor een dag 
lang sporten en bestaat uit o.a. broodjes, diverse soorten beleg, fruit, melk, koffie en 
thee. 
Op de zaterdag wordt dit jaar een BBQ georganiseerd, met natuurlijk voldoende vlees, 
stokbrood en sauzen. Ideaal na een feestnacht en een dag zwaar volleyballen.  
Het ontbijt  en het diner zijn via het inschrijfformulier apart bij te boeken 

 
Meer vragen? Stuur een e-mail naar info@dkvtoernooi.nl! 


