
Het is weer zover……….  
Het is tijd voor ons jaarlijks terugkerend evenement

Zaterdag 31 augustus 2019
Reserveer deze datum in je agenda!!!

Waar?
Op de 

Zandvoortsche Hockeyclub
Duintjesveld 1

Zandvoort
Het toernooi is een mooie opening van het nieuwe seizoen.  
Een middag met elkaar hockeyen en plezier maken en lekker  
met elkaar afsluiten met een borrel en diner. 

Dit jaar delen we het toernooi in twee elementen:

Voor beide poules geldt dat de deelnemers geen lid hoeven te zijn van de Zandvoortsche Hockeyclub. 

De recreatieve poule
De poule met familieteams bestaande uit jong  
en oud. Je speelt 6 tegen 6 op een kwart veld.  
Het gaat om gezelligheid en spelplezier.  
Lekker hockeyen met kids, opa’s, oma’s, pappa’s, 
mamma’s, tantes, ooms, iedereen is welkom.  
Meedoen is belangrijker dan winnen

En de competitieve poule
De poule met teams voor geoefende hockeymeisjes, 
-jongens en volwassenen. De minimum leeftijd is 
11 jaar en je moet meerdere jaren hockeyervaring 
hebben. In deze poule speel je 7 tegen 7 op een half 
veld. Er wordt naar sterkte ingedeeld. Hier wordt wat 
fanatieker gehockeyd en is de strijdlust wat groter. 

Let op: Er is een originaliteitsprijs voor het 
team dat het leukst, grappigst aangekleed is!

12.00 – 13.00 uur  inloop en aanmelden
13.00 – 17.30 uur  wedstrijden

Naast de wedstrijden worden nieuwe elementen  
opgenomen zoals:
• Knotshockey: altijd garant voor hilariteit alom
• Strafballencompetitie: lekker ongegeneerd  

scoren van dichtbij… of niet
• Bovelander games voor jong en oud,  

voor geoefende en ongeoefende hockeyers.  
Dat kun je aan de Bovelander crew wel overlaten

17:30-18.00 uur de prijsuitreiking

Programma:

Na de prijsuitreiking gaan  
we met z’n allen eten!

Het menu:
KIBBELING, FRIET EN SALADES.

Lekker hoor!!!!!

Het ZHC Familie toernooi

De uiterste inschrijfdatum  
is 15 augustus 2019!

Mochten er nog vragen zijn, 
dan kunnen deze ook gesteld 
worden via het emailadres. 

 

De kosten:
Deelname toernooi incl. diner: € 17,50 p.p.
Alleen deelname aan het toernooi: € 7,50 p.p.
Alleen deelname aan het diner: € 10,00 p.p.

Schrijf je team in via familietoernooi@zandvoortschehockeyclub.nl
Meld bij aanmelding:  - Naam van je team 

- Deelname aan welke poule: recreatief of competitief 
- Aantal personen in je team 
- Hoeveel doen: deelname incl. eten / alleen deelname toernooi / alleen deelname diner

Het belooft een geweldige dag te worden en iedereen is van harte welkom op ons complex.
Schrijf je nu in! Wij hopen veel teams te mogen begroeten op onze gezellige club op 31 augustus 2019. 

Tot dan!


