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AAN: Contactpersoon Handbal Dames Recreanten     datum: juli 2020 
 

Onderwerp: Dames handbal recreanten competitie 2020-2021     

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Van eind oktober 2020 tot eind april 2021 willen we weer de dames handbal recreanten 
competitie gaan spelen.  
 
Onderstaand de belangrijkste inschrijfvoorwaarden: 
 
❖ De wedstrijden zullen doordeweeks en in de avonduren gespeeld worden 
 

❖ Bij opgave aangeven hoe het team is samengesteld (2 mogelijkheden)  
 

❖ Er mogen GEEN speelsters meespelen die aan de reguliere competitie deelnemen 
 

❖ We maken een speelschema waarin rekening wordt gehouden met het door de verenigingen 
opgegeven aantal “te spelen wedstrijden” 

 

❖ Dit geldt ook v.w.b. het aantal thuis- en uitwedstrijden (eerlijke kostenverdeling) 
 

❖ Ieder deelnemend team reserveert zelf de uren in de sporthal waar gespeeld wordt 
(invullen op het inschrijfformulier)  

  

❖ De wedstrijden worden doordeweeks en na 19.00 uur gespeeld 
 

❖ De wedstrijdduur is 2x25 minuten met max. 5 minuten pauze 
 

❖ De wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, aan te wijzen door de “thuisspelende” 
vereniging. De thuisspelende vereniging zorgt ook voor; 

• de wedstrijdbal  

• de tijdwaarneming 

• indien nodig, reserveshirts door de gasten 
 

❖ Wedstrijden mogen onderling verplaatst worden. Denk dan wel aan het informeren van de 
halverhuurder 

 

❖ De kosten van de halhuur en de scheidsrechter zijn voor rekening van het thuisspelend team 
 
❖ Eenmalige bijdrage voor programma en administratiekosten: € 35,- per vereniging 
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
 
Danny Ramakers 
SHHT@hotmail.nl 

 

Contact Recreanten: Danny Ramakers Telefoon: 06 839 488 90  
 

Mailadres: SHHT@hotmail.nl  
Website: www.heuvellandtoernooi.nl   
 

Rekeningnummer: NL75 RABO 013 18284 95   
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INSCHRIJFFORMULIER DAMES HANDBAL RECREANTEN COMPETITIE 2020-2021 
 

uiterlijk 31 augustus 2020 sturen (liefst eerder) naar E-mail adres onder aan deze  
pagina.  
 
Naam team:  ……………………………………………………………………………..  
 
Contactpersoon:   ...........................................................................................................   
 
Adres:   ...........................................................................................................   
 
Postcode/Woonplaats:   ...........................................................................................................   
 
Telefoon:   ...........................................................................................................   
 
E-mailadres:   ...........................................................................................................   
 
Schrijft in met ____ team(s) (gedeelte van team is jonger dan 35 jaar) 

 ____ team(s) (team bestaat uit alleen speelsters ouder dan ca. 30 jaar) 

 ____ Sterkteklasse: 1 (sterk) 2 (gemiddeld)  3 (zwak) 

 ____ hoeveelheid wedstrijden wilt uw team spelen: 4 / 6 / 10 /zoveel mogelijk.  

Er mogen GEEN speelsters meespelen die aan de reguliere handbalcompetitie deelnemen. 
Er worden, afhankelijk van het aantal inschrijvingen door alle teams 10-12 wedstrijden gespeeld. 
Indien er een voorkeur is om meer of minder wedstrijden te spelen, dit graag hierboven aangeven. 
 
* Geplande speelweken in 2020, week: 43, 45, 47 en 49. 
 

* Geplande speelweken in 2021, week: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16. 
 

Bij bovenstaande speelweken is rekening gehouden met de verschillende vakanties, carnaval etc. 
 

Wedstrijden in overleg  ruilen is zeker mogelijk. Denk hierbij wel aan de halverhuurder!  
 
Beschikbaar haluur is op: 
 

____________________ avond van _______________uur, tot _________________________ uur 
 

in sporthal ___________________________________ Plaats _____________________________ 

 
Wij hebben geen hal ter beschikking: 
 

Uitwijkhal: ___________________________________ Plaats _____________________________ 
 

____________________ avond van _______________uur, tot _________________________ uur 
 
NOOT: sporthal de Hoven in Margraten is geen vanzelfsprekendheid voor wat betreft uitwijkhal.   
Overleg vooraf met ons is dan ook zeer wenselijk. 
 
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. 
 
Het inschrijfformulier uiterlijk 31 augustus 2020 sturen (liefst eerder) naar het E-mail adres:  
SHHT@hotmail.nl 
 
Datum: _______________  Naam: ____________________ Handtekening: ___________________ 
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