
Beste handballiefhebbers, 
 

De SHHT vertegenwoordigt door de Zuid-Limburgse 

Handbalverenigingen Adio, Esia, Juliana, MenG Optimo, 

Margraten en Olympia. 

Wij zijn voornemens om, mits de regelgeving het gaat toelaten, 

op zondag 12 september 2021 het jaarlijkse HEUVELLAND VELDHANDBAL TOERNOOI te 

organiseren. Het toernooi zal dan plaatsvinden in Bocholtz (Zuid Limburg). 

 

Er is op dit moment niet bekend of er dan weer handbaltoernooien mogen plaatsvinden.  

Toch vinden wij, de SHHT, het zeer de moeite waard om nu al de nodige inspanningen te 

doen en vergunningen aan te vragen bij de daarvoor betreffende  instanties. 

 

Na de afgelasting in 2020 van ons, toen 21e Heuvelland Veldhandbal Toernooi, hopen wij 

dit jaar weer een mooi toernooi te kunnen en mogen organiseren. Maar wel alleen na 

toestemming van de overheid en met in acht name van de betreffende regels.  
 

Als wij als SHHT dit niet kunnen waarborgen, dan zullen wij helaas genoodzaakt zijn om 

ook in 2021 geen toernooi te doen plaatsvinden.  

 

Wat gaan wij doen: 

1. Op onze website www.heuvellandtoernooi.nl vind u het begeleidend schrijven én 

het inschrijfformulier. 

2. Er staat beschreven dat wij op 1 augustus de beslissing nemen; ja of nee toernooi. 

3. Verenigingen uit NL kunnen inschrijven tot 20 juni a.s. 

4. Wij vragen de verenigingen om dié teams aan te melden die ook daadwerkelijk naar 

ons toernooi willen komen. 

5. Er kan ingeschreven worden van F jeugd tot senioren.  

6. U hoeft nog geen inschrijfgeld te betalen. Dat komt later na 3 augustus. 

7. Belangrijk is, dat als u inschrijft dit zo nauwkeurig mogelijk doet. Dit i.v.m. de 

sterkte indeling én we hebben maar een korte periode om alles in orde te brengen. 

8. Alle categorieën spelen op zondag 12 september en we werken zoveel als mogelijk 

met tijdsblokken. Per poule is dat doorgaans 2 ½ tot 3 uur. 

9. Wedstrijdduur is 2x12 minuten. 

10. Locatie: prachtige grasvelden van voetbalclub Sportclub ’25 te Bocholtz (Limburg)  

 

Uiterlijk 3 augustus krijgen de verenigingen bericht over het al dan niet doorgaan van het 

toernooi. Alles gerelateerd aan de dan geldende Corona regels. 

 

Heb je vragen of opmerkingen, neem gerust contact met ons op via het e-mailadres 

huub.senden@hccnet.nl  

 
Met sportieve groet, 
 
Stichting Heuvelland Handbal Toernooi. 
 

http://www.heuvellandtoernooi.nl/
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