EHC-handbaltoernooi 2022
VOOR
DE 43STE
KEER!

zaterdag 20 augustus 2022
F- t/m A-jeugd + senioren-teams

Een gezellig, sportief toernooi voor uw team of gehele vereniging!
Voor de 43ste keer organiseert handbalvereniging EHC een handbaltoernooi voor alle
niveaus en wel op zaterdag 20 augustus 2022.
Ons handbaltoernooi heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd en staat bekend
als hét starttoernooi voor een nieuw handbalseizoen. We hebben de beschikking over zaal
(ballonhal), verhard veld, kunstgras- en grasvelden. De leiding van de wedstrijden zal
grotendeels in handen zijn van
NHV-scheidsrechters.
Wij willen u en uw vereniging dan ook
DIT WIL
van harte uitnodigen om deel te nemen
JE NIET
aan dit startschot voor het nieuwe
MISSEN!
seizoen. Samen met uw vereniging
willen we er graag een gezellige,
ontspannen en sportieve dag van
maken met veel handbalplezier voor
alle leeftijden.

Scheidsrechters maken
het toernooi mogelijk!
Scheidsrechters zijn enorm belangrijk
voor een wedstrijd, maar voor het goed en
sportief laten verlopen van een wedstrijd
zijn we allemaal verantwoordelijk.
De leiding van de wedstrijden is voornamelijk in handen van NHV-scheidsrechters.
Zij doen dit geheel vrijwillig en willen net
als de spelers genieten van een mooie en
sportieve dag.
Helaas redden we het daar niet mee.
Wanneer u als vereniging met een jeugdteam
inschrijft, zijn wij genoodzaakt om per
jeugdteam één jeugdwedstrijd aan te
wijzen die uw vereniging dient te fluiten.

Graag tot ziens op 20 augustus 2022!

Inschrijven, daar twijfelt u
natuurlijk niet meer over!
Voor de inschrijving van dit prachtige
toernooi, overnachting, huren van tenten,
barbecue en ontbijt kunt u gebruik maken
van het bijgevoegde inschrijfformulier.
Daarnaast kunt u op onze website
(www.hv-ehc.nl) terecht voor het
inschrijfformulier.
Voor verdere inlichtingen en/of vragen
omtrent deelname aan het EHC-toernooi
2022 kunt u terecht bij de toernooicommissie.
Toernooicommissie EHC
Eva Cabooter
Van Veendijk 49
2497 VX Den Haag
Telefoon: 06-17439941
Mail: toernooicommissie.hvehc@gmail.com
Website: www.hv-ehc.nl
Graag willen we u en uw vereniging
begroeten op ons EHC-handbaltoernooi.
We zien uw aanmelding dan ook
graag vóór vrijdag 1 juli 2022 met
veel belangstelling tegemoet.

Overnachting met barbecue,
feestavond en ontbijt!
Het is allemaal mogelijk...
Om het toernooigevoel met uw vereniging
compleet te maken en elkaar nog beter te
leren kennen buiten het handbalveld, bestaat
de mogelijkheid om met uw team of gehele
vereniging te overnachten. Dat kan in
tenten op ons terrein. Wij verhuren tenten
(8 personen) voor €10 per tent. Deze worden
door ons opgezet.
Over het eten op zaterdagavond hoeft u zich ook geen zorgen te maken, geen gepruts met
primusbranders en te kleine pannen, gewoon heerlijk barbecueën met zijn allen. Voor slechts
€15 per persoon kunt u het campinggevoel compleet maken met een barbecue.
Op zaterdagavond zal er in ons eigen clubhuis een spetterend feest georganiseerd worden,
waarbij natuurlijk muziek niet zal ontbreken. Alle handbalgasten zijn van harte welkom
om een dansje te wagen en een drankje te nuttigen. De entree is gratis!
Na een spetterende zaterdagavond kunnen wij op zondagochtend voor u het ontbijt
verzorgen, zodat u zich niet druk hoeft te maken hoe aan een ontbijt te komen. Voor maar
€7,50 ontvangt u een ontbijtpakket

Wij
verhuren ook
8-persoons
tenten

Graag tot ziens op 20 augustus 2022!
hv-ehc.nl

