
Veelgestelde vragen PreZero Cup 2022 
 
 

1. Ik wil graag deelnemen maar ik heb geen compleet team. Kan ik mij dan wel inschrijven? 

Ja dat kan. Je kunt je individueel of in een kleiner team (<6 deelnemers) aanmelden. De teams met 
minder dan 6 deelnemers, worden in overleg samengevoegd met een ander team.  
 
2. Tot wanneer kan ik me aanmelden? 

Je kunt je aanmelden tot 1 juni 2022. Daarna sluit de inschrijving. Opgeven = deelnemen. Er worden 

kosten gemaakt en daarnaast rekent jouw team op je. Daarom verwachten we dat je aanwezig bent 

indien je je opgeeft.  

3. Als we aankomen op de locatie krijgen we dan een lunch? 

Bij de ontvangst zal er koffie en thee zijn en iets lekkers. We gaan er vanuit dat je die dag zelf voor je 
lunch zorgt. De rest van de dag is volledig verzorgd, met eten en drinken. 
 
4. Kan ik mij omkleden of douchen op de locatie? 

Ja, er zijn op de locatie twee grote kleedkamers voor mannen en twee grote kleedkamers voor vrouwen 
beschikbaar met per kleedkamer 10 douches. Na de activiteiten is er genoeg tijd om hier te douchen en 
om te kleden.  
 
5. Is er vervoer geregeld naar de locatie?  

Nee, indien je geen eigen vervoer tot je beschikking hebt of deze niet wilt gebruiken vanwege de eigen 
kosten, kun je dit aangeven bij jouw rayonmanager. Deze zal inventariseren voor hoeveel personen er 
vervoer geregeld moet worden en bij voldoende animo gezamenlijk vervoer regelen.  
 
6. Ik wil met eigen vervoer komen, kan dat? 

Ja dat kan zeker. Je kunt gratis parkeren op de locatie. Probeer waar mogelijk samen naar de locatie te 
komen.  
 
7. Krijgen we een sportoutfit? 

Nee, elk team krijgt een bepaalde kleur band zodat herkenbaar is wie bij welk team hoort. Verder moet 
je zelf voor je eigen sportoutfit zorgen.  
 

7. Kan iedereen deelnemen aan de activiteiten? 
Ja, het zijn voornamelijk activiteiten die laagdrempelig zijn en daardoor voor iedereen te doen. Er zijn ook 
spellen bij die je niet met een volledig team hoeft te doen, waardoor je kunt kiezen of je daar aan 
deelneemt.  
 
8. Wat wordt er verwacht van een teamcaptain? 
De teamcaptain is het aanspreekpunt voor het team. Bij aankomst moet de teamcaptain het team 
registreren. De teamcaptain haalt het spelschema op en hij/zij zorgt ervoor dat het team op tijd is bij de 
activiteiten. Daarnaast ziet hij/zij erop toe dat het team zich goed en sportief gedraagt.  
 
9. Ik ben uitzendkracht/ stagiair, mag ik ook deelnemen? 
Uitzendkrachten en stagiairs zijn van harte welkom! 
 
10. Kan ik mijn spullen tijdens de activiteiten ergens opbergen? 

Ja, er zijn lockers die gratis gebruikt kunnen worden om spullen veilig in op te bergen. Maar er is maar 
een beperkt aantal lockers. Als captain is het daarom handig om voor de zekerheid een tas mee te 
nemen om de waardevolle spullen van het team in op te bergen.  
 



 

11. Mag ik ook alleen komen kijken op 25 juni? 

Ja meld je dan aan als supporter, dit kan bij een team maar is niet verplicht.  
 

12. Zijn er prijzen te winnen? 
Net zoals vorige keer, kun je met jouw team strijden om de enige echte PreZero Cup trofee!  
 


