03 JULI 2022: INTERNATIONAAL
VELDHANDBALTOERNOOI
HANDBALVERENIGING HEERLE
(WEST-BRABANT)
OOOHW hebben jullie ook zó’n zin in een
ouderwets gezellig handbaltoernooi voor heel
de vereniging??? Met alle leden 's ochtends de
bus instappen om samen ontspannen, maar op
het veld ook lekker fanatiek, een dag vol plezier
handballend door te brengen met teamgenoten
en vrienden… waar is de tijd gebleven? Na 2 jaar
“op stal” te hebben gestaan staan we als
organisatie te trappelen! Dus ben je vaste
toernooibezoeker of nieuw? Maakt niet uit, kom
3 juli a.s. naar het dorpje Heerle in het westen
van Brabant! Een klein dorp met een, grote,
bloeiende, hechte vereniging: een GROOTS
handbaldorp! Afgelopen 49 toernooien mochten
we gemiddeld meer dan 100 deelnemende
teams verwelkomen! Onze succesformule: een
toernooi voor jong en oud op 1 dag. Bovendien
helpt mooi weer natuurlijk ook…In het zuiden
en dus ook in Heerle schijnt altijd de zon :)
Voor elke leeftijd en niveau maken we passende
poules. Competitieteams vragen we aan te
geven in welke poule we ze kunnen indelen.

Ouders met handbalervaring kunnen ook weer
lekker komen handballen bij de senioren of
recreanten. Maar ook voor de onervaren
papa’s&mama’s hebben we een speciale poule!
Kinderen van elke leeftijd zullen zich vermaken in
de jeugdpoules, waar we voor elk niveau een
passende poule gaan maken. Uiteraard
afhankelijk van het aantal aanmeldingen en altijd
in overleg! Trainers en coaches hebben de kans
zelf te spelen om daarnaast hun jeugdteams te
begeleiden.
Wij stellen ons als toernooiorganisatie altijd
flexibel op om voor iedereen een zo boeiend en
passend mogelijk programma aan te bieden.
Voor publiek en vele handballiefhebbers maakt
de variatie in leeftijd en niveau van de
deelnemers het natuurlijk erg aantrekkelijk om
een kijkje te komen nemen in Heerle!
DE DEELNAME: H-jeugd t/m recreanten.
OVERNACHTEN:
Mocht jullie vereniging wat meer reistijd hebben
naar Heerle, dan is er de mogelijkheid van
overnachten op een camping in de buurt van
Heerle. Wij hebben daar goede contacten en in
voorgaande jaren hebben daar al meerdere
gasten van ons met veel plezier gekampeerd.
Interesse? Stuur ons een email en wij informeren
jullie over de mogelijkheden.
DE ACCOMMODATIE:
In Heerle hebben we onze eigen
accommodatie. Op deze mooie locatie hebben
we de beschikking over 2 verharde
handbalvelden en 2 voetbalvelden, zodat we op
een totaal van 17 handbalvelden kunnen
handballen. Voor de H- en F-jeugd is er een
speciaal mini-veld en voor alle jongste jeugd zijn
er aangepaste velden/doelen beschikbaar.
Senioren-teams handballen op verharde en
grasvelden met afmetingen die de officiële
lengte-/breedtematen zo dicht mogelijk
benaderen. De organisatie probeert te allen tijde
een goede mix te vinden tussen aantal/opbouw
deelnemende teams en beschikbare ruimte.

BINNENSPEELTUIN EN OVERIGE
ACTIVITEITEN:
Onze binnenspeeltuin, die wij tijdens ons
toernooi inrichten in onze trainingshal op het
terrein is al jaren een begrip! Geen enkel ander
handbaltoernooi beschikt over zo’n extra
accommodatie! De afgelopen jaren is gebleken
hoe fijn het is dat we van onze eigen
accommodatie in Heerle gebruik kunnen maken.
Zeker als het weer een beetje wisselvallig is.
Behalve het mooie buitenterrein zijn de
handbalkantine, de nette kleedlokalen, maar
vooral ook de trainingshal van grote waarde. Ook
in 2022 zal de speeltuin weer opgebouwd
worden met: springkussens,
ringen-/touwen-/banken-/mattenparcours,
schmincken en kleuren. Er is dus voor de jongste
spelers en bezoekertjes van alles te doen!
Daarnaast zal er in de kantine en buitenbar niet
alleen koffie, bier, frisdrank en soep te verkrijgen
zijn, op het gezellige buitenplein zal de populaire
hamburgertent, de snoep-, ijs-, fruitkraam en
sportartikelenkraam weer opgebouwd worden.
De tweede buitenbar zorgt ervoor dat ook
midden op het terrein altijd koffie/thee/fris
verkrijgbaar zal zijn.

Voor A-jeugd is dit €15,- per team
Voor senioren en recreanten €15,-- per team

DE TIJDEN:
We streven er naar om het toernooi om
ongeveer 09.00 uur te beginnen (er wordt
rekening gehouden met teams die van ver weg
komen) en de laatste wedstrijd te eindigen om
16.30 uur. Dus met de prijsuitreiking
meegerekend is het geheel om +17.00 uur klaar.

INSCHRIJVEN | INFO:
Meer informatie nodig?
Of wil je jullie vereniging inschrijven?
Neem dan contact op:
Ankie Pellis
E-mail: hvhtoernooi@gmail.com
Tel. 06-13403607

HET INSCHRIJFGELD:
H t/m D-jeugd : deelname GRATIS
Voor C&B-jeugd vragen we € 10,- per team

…en like Veldhandbaltoernooi
Handbalvereniging Heerle op FaceBook &

DE SCHEIDSRECHTERS:
De scheidsrechters zijn en blijven onmisbaar.
Zonder hun inzet gaat het hele feest niet door.
Wij zorgen daarom goed voor hen. Alle vrije
scheidsrechters kunnen gebruik maken van een
gratis lunch en de nodige consumpties, zij
krijgen ook een reiskostenvergoeding. De
inmiddels goed gebruikte en zeer gewaardeerde
‘scheidsrechters-lounge’ op het terrein zullen we
ook in 2022 opbouwen. Uiteraard krijgen alle
scheidsrechters na afloop nog een attentie als
dank voor hun inzet. Net als voorgaande jaren
zullen we voor het leiden van de wedstrijden van
de F- t/m B-jeugd zo veel mogelijk onze eigen
senioren en A-jeugd inzetten. Daarnaast
verwelkomen we elke vrijwillige scheidsrechter
met open armen! Wanneer een scheidsrechter
zelf ook meedoet mee speelt in een team is dit
geen probleem, daar houden we rekening mee.
Graag de namen (en evt spelend in welk team)
en contactgegevens doorgeven bij inschrijving
of via mail naar onderstaand e-mail-adres. Wij zijn
jullie er bij voorbaat zeer dankbaar voor!

Instagram!

