
                                                                                                                     

El Mariachi Tournament 

2023       

MIXAR rugbyploeg Diabolocos – presents  ‘El Mariachi Tournament’ 

 

In september 2021 zijn we gestart met een Mixed Ability Rugbyploeg binnen onze eigen club. Wat 

begon met een tiental spelers is nu uitgegroeid tot een ploeg van 45 spelers. Met deze ploeg 

speelden we vorig jaar 3 matchen en ons eerste eigen toernooi. 

Na een eerste geslaagde editie van het ‘El Mariachi Toernooi’ in 2022 met 3 enthousiaste 

Mixarploegen uit België hopen we dit jaar, op 13 mei 2023,  ook voor het eerst een buitenlandse 

ploeg/buitenlandse ploegen te mogen verwelkomen op ons toernooi.  

De Hesselse Herten, de eerste Belgische ploeg die heeft deelgenomen aan het International Mixed 

Ability Rugby Tournament (IMART – Cork 2022), zal ook aanwezig zijn op ons toernooi. En graag 

verwelkomen we ook jullie Mixed Ability Rugby team*, zodoende we er een schitterende rugbydag 

van kunnen maken met fantastische mensen. Samen met jullie willen en kunnen we het MIXAR 

gebeuren in België nog meer op de kaart zetten. 

 



         

 

Praktisch 

 

Timing vrijdag: 

✓ 18u00: ‘social drinks’ in Antwerpen stad 

Timing zaterdag: 
 

✓ 09u30: samenkomst op de Kaak (wedstrijdveld) – omkleden – opwarmen. 
✓ 10u30: start eerste wedstrijd 
✓ 16u30: start laatste wedstrijd 
✓ 17u00-19u00: omkleden – douchen – man/vrouw van de match en toernooibeker uitreiking – 

BBQ.  
✓ Last call: 23u.   

 

Prijs voor het toernooi per persoon/speler: 20 euro/pp (inclusief: frieten en snacks (‘s middags) en 

BBQ (‘s avonds).  

Indien jullie ploeg geïnteresseerd is om deel te nemen aan ons tornooi, graag contact opnemen via 

onderstaande gegevens voor meer info** 

 

Contact en inschrijving 

Inschrijven voor 13 april 2023! 

(aantal spelers, club, teamnaam, mixar of regulier, dames/heren of mixed team). 

Trainer: Ben Bax 

E-mail: Diabolocos@rcdiabolos.be  

Tel.: +0032479857452 

Adres: Wijnegemsteenweg 39 – 2970 Schilde, België. Ingang langs zandweggetje naast apotheek.  

https://rcdiabolos.be/ 

* Mocht het niet mogelijk zijn om een volledig team bijeen te krijgen, dan kan je als speler zeker 

aansluiten bij één van de andere Mixar-teams. Bij voldoende interesse vormen we ook een 

Barbarians team. Mixar teams kunnen ook spelen tegen reguliere teams. Je kan dus ook een eigen 

clubteam samenstellen bestaande uit senioren, dames, veteranen en jeugdspelers boven 16 jaar 

(mixed). Dus iedereen welkom! 

** Informatie overnachtings- en transportmogelijkheden kunnen bevraagd worden na toezegging. 

Ovale groeten, 

Het Diabolocos kernteam  
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