
SPITSIES VEENS D-TOERNOOI 

 

 

 

Klaar voor een groot hockeyfeest? 

Speciaal voor D-junioren organiseert VMHC Spitsbergen dit jaar op zondag 26 juni 

2022 het  Spitsies Veens D-toernooi. Vanaf 9.30 uur tot ongeveer 17.00 uur wordt het één 

groot FEEST! 

Natuurlijk gaan wij wedstrijden spelen op onze kunstgrasvelden, maar is er ook een aparte 

competitie van activiteiten tussendoor met springkussens, hindernisbanen en andere ludieke 

spelletjes. Iedere deelneemster ontvangt een blijvende herinnering. 

Er is plek voor in totaal 20 teams. Er zijn acht plekken voor jongens en twaalf voor 

meisjesteams.  

Na de voorrondepoule ‘s morgens worden de teams ‘s middags in nieuwe poules ingedeeld, 

Sterkste teams van iedere poule verder in poule A, de minder sterke in poule B, enz. 

In iedere poule wordt er voor de eerste prijs gestreden. En…voor het team met de 

mooiste/meest in het oog springende mascotte is er een extra prijs te winnen. Ook wordt er 

gezorgd voor hapjes, drankjes, etc. en een lekkere lunch voor het hele team, de coach en de 

teammanager. 

Waar bestaat een deelnemend team uit? 

Kosten: €150,00 per team. 

Een team bestaat uit maximaal 14 kinderen, 1 coach en een teammanager.  

Kosten per extra speelster/begeleider bedraagt € 7,50.  

 

 

Hoe schrijf ik ons team in? 

Enthousiast geworden? Schrijf jullie team dan vandaag nog in! Maak hiervoor gebruik van 

het inschrijfformulier. Inschrijven kan t/m 29 mei 2022 (Maar vol = vol). Wanneer wij zowel 

het inschrijfformulier als de betaling hebben ontvangen, volgt een officiële bevestiging van 

deelname. 

Vragen? 

Neem voor vragen contact op met de organisatie via t.nieboer@hetperron.nl 

of  opvanwouw@ziggo.nl  

PS: Wees er snel bij, want "vol=vol” en "wie het eerst komt, het eerst maalt” 

Kijk voor een impressie op: 

https://www.facebook.com/veensdtoernooi/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUmAdCLAnBU 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spitsweb.nl/files/library/inschrijfformulier-veens%20d-toernooi-18-juni-2017.docx
mailto:t.nieboer@hetperron.nl
https://www.facebook.com/veensdtoernooi/
https://www.youtube.com/watch?v=YUmAdCLAnBU


Inschrijfformulier Veens D-toernooi  
Veenendaal – 26 juni 2022 

 
Na inschrijving volgt er een mail met bankgegevens.  
Betaling hoeft pas in mei 
Rond twee weken voor het toernooi, ontvangt u het programma.  
 

Hockeyvereniging:  
 
Team:  
 
Klasse:  
 
Contactpersoon: 
 
Naam:  
 
Adres:  
 
Postcode/Woonplaats:  
 
Tel. Nummer:  
 
Mob. Nummer: 
  
E-mail:  
 
Dit formulier kunt u zenden naar:  
t.nieboer@hetperron 
opvanwouw@ziggo.nl 
 

Wees er snel bij, want “vol=vol” en “wie het eerst komt, het eerst maalt.” Er is veel 
doorstroom vanuit het PEP toernooi. 
 
 


