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Beste coaches en begeleiders, 
Hartelijk welkom op het HVB Landentoernooi 2019 voor F-jeugd (6-tallen) 
en E-jeugd (6- en 8-tallen) Vandaag hopen wij er een gezellige, sportieve en 
respectvolle dag van te maken. Voor een goede gang van zaken wijzen wij 
jullie op het programma en de spelregels van de dag die beschreven staan 
in dit programmaboekje. 
 
Veel plezier namens de toernooicommissie van het HVB Landentoernooi. 
 
 
Wolter, Ingrid, Bob, Arjen, Peter, Jeroen. 
 
 
 
 

 
 
 



 

Dagprogramma 
Vanaf 9.00 uur kunnen teams aangemeld worden bij de wedstrijdtafel in de 
tent voor het clubhuis. Hier ontvangen de teams alle informatie en bonnen 
voor de lunch en ijs. Aangezien niet iedereen direct om 09:30 uur de eerste 
wedstrijd speelt, kunnen de teams zich ook een half uur voor de eigen 
eerste wedstrijd aanmelden.  
 
De eerste speelronde begint om 9.30 uur. De wedstrijden duren 20 minuten 
en er is 5 minuten de tijd om te wisselen of te rusten. 
 

                             

Vanaf 11.30 uur kunnen de bij de kleedkamers 
links naast de ingang van het clubhuis de 
lunchkratten worden opgehaald. Nadat het 
krat weer is ingeleverd bij de bar, ontvangen 
jullie het toernooi aandenken voor de 
kinderen.   

Rad van fortuin  
(LET OP! De opbrengst van elk 2e verkochte lot gaat naar het goede doel) 

Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Speelgoedbank Rotterdam. De 
stichting maakt het mogelijk dat kinderen die in armoede leven in 
Nederland ook af en toe “nieuw” speelgoed mogen uitzoeken.  
Vanaf 13:00 uur zal het Rad van Fortuin weer draaien. De loten worden 
verkocht voor het rad van fortuin (bij de wedstrijdtafel) of langs de velden 
door leden van HVB. 
 

 
 

 
De kosten van een lot zijn € 1,00. (2 loten € 2,00 waarvan € 1,00 naar het 
goede doel gaat)  Neem je enkele losse euro’s mee? Je kunt ook met PIN 
betalen. Alvast bedankt namens  http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/  

http://www.speelgoedbank-rotterdam.nl/
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De prijzen worden direct bij het rad uitgedeeld. Ben je op het moment van 
draaien aan het spelen? De winnende loten en bijhorende prijzen zijn bij de 
wedstrijdtafel op te halen vanaf 14.00 uur. 
 
Speelgoed inzamelactie 
Heb jij nog leuk/compleet speelgoed waar je niet meer mee speelt? 
Maak er een ander kind blij mee! Lever je “oude” speelgoed in voor de 
speelgoedbank tijdens het HVB landentoernooi en wij zorgen dat het bij de 
speelgoedbank komt. Vragen hierover: mail ingridprompers@gmail.com 
 
Springkussen 
Gedurende de gehele dag staat er een springkussen om op te spelen. Er zal 
continu begeleiding aanwezig zijn om een en ander veilig te laten verlopen. 
De verantwoording ligt natuurlijk nog steeds in handen van de eigen 
teambegeleiding. 
 
Spelregels 
Zorg er steeds voor dat we op tijd kunnen beginnen. De wedstrijdleiding 
geeft het begin- en eindsignaal centraal aan. Het eerstgenoemde team 
neemt de beginslag. 
De spelleiders fluiten volgen de officiële 6- en 8-talregels van de KNHB. 
Sportiviteit, respect en plezier staan voorop, protesten tegen de spelleiding 
worden niet in behandeling genomen.  
Wordt er later gestart met de wedstrijd, dan is de duur van de partij korter 
om uitloop te voorkomen.  
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Aandenken 
Omdat het toernooi onder de KNHB regels van de jongste jeugd valt, zullen 
er geen prijzen worden uitgedeeld. Meedoen is belangrijker en daarom 
krijgen alle kinderen een aandenken.  

 
Scheidsrechters 
Teams nemen in principe een eigen scheidsrechter mee die het spel kan 
begeleiden, net zoals in de competitie. Vanuit HVB zijn er diverse          
jeugdspelers die wedstrijden willen fluiten om te leren. Zij worden door de 
wedstrijdtafel ingedeeld en dan hoeft jouw team niet te fluiten. 

 
Huishoudelijke mededelingen 
Wij verwachten vandaag 50 teams en in totaal 475 kinderen. Wij willen de 
begeleiding vriendelijk verzoeken hun spelers en speelsters niet zonder 
toezicht te laten! 

 
Zijn er vragen of onduidelijkheden, meld je dan bij de wedstrijdtafel of 
spreek een toernooi-/commissielid aan. Zij zijn herkenbaar aan de groene 
shirts (crew) EHBO is aanwezig. Ook zij zijn herkenbaar aan de groene shirts 
(EHBO) Je kunt je ook altijd melden bij de wedstrijdtafel. 
 
Graag houden wij de terreinen schoon, ook vanwege overlast van wespen 
en ander ongedierte. Gebruik daarom alsjeblieft de gekregen vuilniszak 
voor jullie afval. Meer zakken nodig? Deze zijn verkrijgbaar bij de bar.  
 
 



 

 
No foodwaste 
Om niet onnodig voedsel te verspillen willen 
wij jullie vragen om aangebroken broodbeleg 
zelf mee naar huis te nemen. Onaangebroken 
verpakkingen kun je retour geven.  

Betaalmogelijkheden 
In de kantine en voor op het terras zijn diverse warme en koude snacks en 
dranken verkrijgbaar zoals koffie, suikerspin, pizzapunten etc..  
Binnen kan zowel met PIN als contant betaald worden. Buiten alleen 
contant. Er wordt op deze dag geen alcohol geschonken tot 15.00 uur.  
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Sponsoren 
Het HVB landentoernooi kan niet bestaan zonder de sponsoren die allen 
hebben bijgedragen aan het toernooi. Wij danken hen voor de bijdrage die 
zij hebben geleverd.  
 

        
 

   
 
 
Tevens danken wij de leerlingen van Accent VSO Op Noord voor de gedane 
werkzaamheden in de voorbereiding, zoals bijvoorbeeld drukwerk en 
diverse voorbereidingen voor het toernooi. Het was weer een plezier om 
met jullie samen te werken. 
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HVB sportcomplex 
 
 

 
 
 

Adres, route en parkeren 
Clubhuis 
Hockeyvereniging Bleiswijk 
Merenweg 20 a 
2665 KM Bleiswijk 
010-5214091 
 
Rondom het sportcomplex zijn diverse parkeergelegenheden.  
 
Vriendelijk doch dringend verzoek om in de vakken te parkeren. De politie 
treedt handhavend op.    
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