
Pinkstertoernooi bij H.V. United Breda 30 - 31 mei +1 juni 2020. 
 

Al jaren een begrip in Brabant! Op zoek naar een super gezellig en sportief weekend vol met allerlei 

activiteiten voor jong en oud? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Net zoals voorgaande jaren 

werken we met een thema dat als een rode draad door het gehele weekend loopt. En hoe kan het ook 

anders dan dat we dit jaar voor het thema 'De olympische spelen' kiezen! Onze kantine wordt 

omgetoverd tot een echt Holland House en de velden waar alle tenten opgeslagen worden is natuurlijk 

de Hollandse camping! 

 

Op zaterdag trappen we zoals ieder jaar weer af met een Beach-handbal toernooi voor de jeugd (tot A 

- jeugd) met daarna de mogelijkheid tot een overheerlijke verse pastamaaltijd om de buikjes weer te 

vullen na een middagje zwoegen in het zand. 

Later in de middag gaan we door met een stoere speurtocht voor de jeugd genaamd 'The Olympic 

Hunt'. Ook voor de senioren (en wachtende ouders😁 ) zijn er in de avond de 'Red Cup Spelen' in 

onze kantine, zodat ook zij kunnen laten zien hoe competitief ze zijn ingesteld! 

In de avond mogen uiteraard de voetjes nog even van de vloer in ons Holland House. 

 

Op zondag mogen de senioren (vanaf A-jeugd) hun kunsten gaan laten zien op ons officiële 

beachhandbal-veld. Dit wordt uiteraard opgevolgd door onze jaarlijkse Barbecue van de verse slager, 

met alles erop en eraan! 

Maar dan is de avond eigenlijk pas net begonnen, want we hebben een heuse thema feestavond voor 

jullie in petto waar tot in de late uurtjes door gefeest kan worden. 

Als iedereen zijn roes weer een beetje heeft uitgeslapen, trappen we op maandag af met ons officiële 

Veldhandbaltoernooi. 

Waar gezelligheid en respect uiteraard voorop staan! 

 

Jullie zijn natuurlijk ook met je team / club van harte uitgenodigd om je alleen voor het grote 

toernooi op maandag in te schrijven! 

We spelen op 2 verharde velden en verder op grasvelden. Het toernooi is voor alle niveau's. 

 

Of ga je voorl een van de andere losse activiteiten. kijk gewoon even op onze social media voor de 

mogelijkheden. 

 

Zien we jullie met Pinksteren in Breda? We gaan er een feestje van maken! 

 

Schrijf je nu snel in via onze website: 

www.hvunitedbreda.nl/inschrijving-pinkstertoernooi 

 

OF via ons mailadres: 

pinkstertoernooi@hvunitedbreda.nl 
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