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#WATERLANDHANDBALCUP 
HV Vido & HV Kras/Volendam organiseren dit jaar voor de eerste keer de 
Waterland Handbal Cup voor de F- en E-Handbaljeugd in  
Sportcomplex De BEUK aan de Van IJssendijkstraat 365 te Purmerend. 
 
Beide handbalverenigingen zouden graag het breedtesport handbal willen 
promoten bij de jonge kinderen om zo meer jeugdleden aan te trekken.  
 
Daarom hebben wij dan ook navolgende handbalverenigingen uitgenodigd 
voor dit toernooi, zodat we er met zijn allen er een groots en sportief 
toernooi van kunnen maken.  
 
Deelnemende verenigingen zijn: 
 
 DSS  
 SEW 
 HV VIDO  
 VOC 
 HV KRAS/VOLENDAM 
 VZV 
 WESTFRIEZEN 

 
 
De F-Jeugd speelt in Hal 1 op 2 F-Handbalvelden zijn handbalwedstrijden  
van 9:00 t/m 11:00 uur met daartussen in het F-Jeugd Festijn Speelveld 
waar de kinderen tussen de wedstrijden worden begeleid. Ontvangst F-
Jeugd is vanaf 8:30 uur.  
 
Om 11:30 begint de E-Jeugd clinic in zowel Hal 1 als in Hal 2. Ontvangst 
van de E-Jeugd is tussen 10:30 & 11:00 uur. Deze clinic wordt 
georganiseerd voor alle E-Jeugd kinderen die dan ongeveer 1½ uur les 
krijgen van onder andere (oud)- spelers van het Nederlandse 
mannenteam, dames selectie spelers en diverse trainers. Hier krijgen zij 
tips en leren ze trics, die de kinderen na de clinic tijdens het toernooi in de 
wedstrijden kunnen toepassen.  
 

De spelvreugde staat hierbij voorop! 

Check-in of nieuwtjes op: 

  
@WaterlandHandbalCup 
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QR : Filmpje E-Jeugd 

#WATERLANDHANDBALCUP 
 

De Hoofdprijs in de Tombola, een dagje rijden in een 
 

MERCEDES BENZ CABRIOLET 
is beschikbaar gesteld door: 

 

 
 

Koop dus vooral een lootje bij de 
Tombola en/of Loten verkopers ! 

 
De opbrengst is geheel ten gunste van de 

HANDBALJEUGD! 
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 QR : Filmpje E-Jeugd 
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De Cheese Bites zijn beschikbaar gesteld door: 

 

 

#WATERLANDHANDBALCUP 
Beste handbal(st)ers, geachte ouders, bezoekers & 
sponsoren van deze Waterland Handbal Cup, 
 

Wij danken u voor sponsering cq. uw bezoek & 
deelname aan dit toernooi en wij hopen dat u 
genoten heeft van het spelgenot van de handbal 
speelsters en spelers. 
 

Wij vragen u, indien u opmerkingen & verbeterpunten 
heeft, dit middels dit formulier kenbaar te maken, 
eenvoudig inscannen of een foto te maken en te 
mailen naar :  waterlandhandbalcup@hv-vido.nl 
 

Opmerking(en) : ______________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Verbeterpunt(en) : ____________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Wilt u volgende jaar weer deelnemen (of sponsoren), 
laat het ons AUB weten! 
 

Club : ____________________ Team(s) : __________ 
Coach : ___________________ Mob : 06-__________ 
Mail : _______________________________________ 
 

Wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten! 
Voor SPONSORING ZAKEN mailt u met : r.glas@glas-klooster.nl 
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