




Privet i dobro pozhalovat' op het Hauwert toernooiski.

Vol trots brengen wij u de veertiende editie van het Hauwert toernooi.
We hebben wederom alles uit de kast gehaald om een vrolijk, sportief en
memorabel weekend te organiseren voor jong en oud!

Na veel lobbyen hebben we dit jaar de handen weten te leggen op een thema
waar we in Hauwert nog nooit ervaring mee gehad hebben; corruptie,
omkoping, en bedreiging. Kortom, thema Rusland! Als Nederland nou
eenmaal niet naar Rusland mag, halen we Rusland toch naar Hauwert!
Om deze cultuurshock een beetje te dempen zullen we het thema beperken
tot de aankleding van het toernooi. Zoals altijd zijn vals spel en omkoperij uit
den boze. Voor degenen die echter een andere mening hebben, zie ons maar
te overtuigen

Dit jaar hebben we drie drukke dagen op het schema.
In verband met het regelen van de benodigde speler en de lichamelijke en
psychische conditie van de organisatie hebben we de donderdag en de vrijdag
samengevoegd. in totaal spelen er vrijdagavond maar liefst 16(!) voetbalteams,
een record voor het Hauwert toernooi. een simpele rekensom levert dat er dan
maar liefst 180 spelers op het complex rondlopen. Maak dus je borst maar nat!
Tevens spelen de senioren van de handbal ook nog op het handbalveld.
Dit belooft uiteraard een mooie avond te worden. Net zoals vorig jaar is het
pinapparaatski weer aanwezig voor het gemak van iedereen.

Zaterdag overdag staat zoals ieder jaar in het teken van de toekomst.
Alle kinderen kunnen lekker alle energie kwijt op en buiten de velden.
Kosten noch moeite zijn weer gespaard om alle deelnemers een fantastische
dag te bezorgen. De zaterdagavond is de pièce de résistance; Voetvolley en
damesvoetbal. Fantastische omhalen, schitterende volleys en strakke
kopballen, met op het veld ernaast het voetvolley! Menig vereniging droomt
van zo’n avond en wij hebben hem! Aansluitend is er uiteraard de zaterdag-
avond-feestavond. Zondag hebben we nogmaals 16 teams over de velden
stormen. We verwachten een schitterende dag, dus de buitenbar zal gauw
openen en het terras zal zich dan uiteraard snel vullen!

Wij wensen iedereen een sportief, vrolijk en uitbundig weekend toe!
Namens de toernooicommissie. Udachi i na zdorovie!



Piet’s weerbericht
Het belooft een zonnig weekend te worden met hier en daar een goudgele bui.

De vrijdagavond wordt gekenmerkt door een hogedrukgebied in het centrum
van Hauwert. Dit zal ervoor zorgen dat de velden vol zullen stromen en de
cervisiameter een witte kraag van 2 centimeter aangeeft.

De zaterdag waait er ‘s ochtends en ‘s middags een frisse bries over het veld,
gevolgd door een hete avond. ‘S morgens ontwikkelen zich fronten, die
langzaam naar het midden van het veld trekken. ‘S avonds zal het gaan
stormen en zal de droogte van de middag langzaam wegtrekken en
plaatsmaken voor vochtiger weer gecombineerd met een gevoelstemperatuur
van een ideale 6°C

Zondag begint de ochtend met een lichte depressie gevolgd door opklaringen
waarbij het ‘s middags en ‘s avonds nog flink tekeer kan gaan. Wij adviseren
iedereen korte broeken en lange kousen aan te trekken om optimaal voorbereid
te zijn.

Voor de maandag is code blauw voorspeld, dit houdt in dat u heftige
windstoten en flinke neerslag kunt verwachten. Het advies luidt dan ook om
deze dag vrij te nemen en uw huis niet te verlaten.



Programma zaterdag 2 juni

Glazenwasserij Tukker Cup
Mini’s / JO 6 (15 minuten per wedstrijd - 5 tegen 5)

1 = Hauwert JO6 mini’s 3 = SEW JO6 mini’s
2 = Strandvogels JO6 mini’s 4 = MOC JO6 mini’s

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Gatenbord





Programma zaterdag 2 juni

A.C. Houtsma Klussenbedrijf Cup
Mini’s / JO 7 (15 minuten per wedstrijd - 5 tegen 5)

5 = Hauwert JO7 mini’s 7 = SEW JO7 mini’s
6 = Zwaagdijk JO7 mini’s 8 = MOC JO7 mini’s

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Gatenbord





Programma zaterdag 2 juni

Funbal.nl Cup
JO 8 (20 minuten per wedstrijd)

1 = Hauwert JO8 3 = SEW JO8
2 = Strandvogels JO8 4 = MOC JO8

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Gatenbord





Programma zaterdag 2 juni

Kwekerij Jonkman Cup
JO 10 (20 minuten per wedstrijd)

1 = Hauwert JO10-1 3 = SEW JO10-2
2 = Andijk JO10-2 4 = Twisk JO10-1

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Gatenbord





Programma zaterdag 2 juni

R.J. Houtsma Timmerbedrijf Cup
JO 12 (25 minuten per wedstrijd)

1 = Hauwert JO12-1 3 = Zwaagdijk JO12-1
2 = SEW JO12-1 4 = MOC JO12-2

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Gatenbord





Programma zaterdag 2 juni

Truckservice Visser Cup
JO 15 (25 minuten per wedstrijd)

1 = Hauwert JO15 3 = Zwaagdijk JO14-1
2 = DWB JO15 4 = MOC JO14-1

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Gatenbord



Nieuw! Nu ook in Zwaag, Hollandse cirkel 35. 0229-714016



Reglement Jeugdtoernooi
1. De begeleiders van de deelnemende teams dienen zich uiterlijk

30 minuten voor aanvang van de eerst te spelen wedstrijd/activiteit
te melden bij de toernooileiding.

2. Er wordt, behoudens de in dit reglement voorkomende afwijkingen,
gespeeld volgens de regels van de KNVB.

3. De ‘thuis’ spelende ploeg trapt af en speelt naar de kantine.
4. De wedstrijden voor de JO6 en JO7 duren 15 minuten, die van

de JO8 en JO10 duren 20 minuten. De wedstrijden van de
JO12 en JO15 duren 25 minuten.

5. Via de geluidsinstallatie zal het startsignaal gegeven worden
6. Er is geen rust, maar er wordt WEL van speelhelft gewisseld.
7. Er kan doorlopend worden gewisseld.
8. Bij de wedstrijden kan de scheidsrechter, indien nodig, besluiten de

vijfminuten regel toe te passen.
9. Een speler die tijdens het toernooi definitief uit het veld wordt

gestuurd, wordt automatisch van verdere deelneming uitgesloten.
10. Ieder elftal dient zelf, indien nodig, voor een grensrechter te zorgen.
11. De begeleider dient ervoor te zorgen dat het team op de juiste plaats

op de juiste tijd aanwezig is.
12. De scheidsrechters melden de uitslag na de wedstrijd aan

de wedstrijdleiding voor verdere verwerking.
13. Eindigen twee of meer teams met een gelijk puntenaantal,

dan beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk dan wint het team
dat de meeste doelpunten heeft gescoord. Mocht dit ook gelijk zijn,
dan geldt het onderlinge resultaat. In het uiterste geval zal door het
nemen van strafschoppen een beslissing worden genomen.

14. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek
raken of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Het verdient
aanbeveling waardevolle spullen thuis te laten of veilig af te geven.

15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de wedstrijdleiding.















Lever deze kleurplaat in en maak kans op leuke prijzen!

Je kunt je kleurplaat inleveren op zaterdag 2 juni in de kantine in Hauwert.
Zondag 3 juni gaan wij bij de grote loterij de winnaars bekend maken!

Naam:______________________________

Leeftijd:_____________________________

Telefoonnummer:_____________________







Deep Creative Cup
Dames

Programma zaterdag 2 juni
A: Hauwert D: VVS
B: DESS E: Spirit
C: Strandvogels

Tijd Veld
19.00 - 19.20 uur Hauwert DESS A
19.00 - 19.20 uur VVS Spirit B

19.25 - 19.45 uur Hauwert Strandvogels A
19.25 - 19.45 uur DESS VVS B

19.50 - 20.10 uur Hauwert Spirit A
19.50 - 20.10 uur Strandvogels DESS B

20.10 - 20.30 uur RUST RUST RUST

20.30 - 20.50 uur Hauwert VVS A
20.30 - 20.50 uur Strandvogels Spirit B

20.55 - 21.15 uur DESS Spirit A
20.55 - 21.15 uur VVS Strandvogels B

Wedstrijd



Op de Korrel!
Op een mooie zaterdagavond worden we verwelkomd door Jan, Jelle, Niels,
Eva en Anne Korrel. Terwijl het bezoek wordt weggestuurd heeft Jan zijn
kinderen stil weten te krijgen met een ijsje. Een aantekening makend van deze
tactiek nemen we met zijn allen plaats aan tafel. Eerst maar een rondje
voorstellen. Jan, de pater familias, woont nog samen met Niels in het huis,
terwijl de rest van de kinderen de vleugels al uit geslagen hebben.

Op uitzondering van Eva zijn alle Korrels economisch onderricht. Jan heeft,
na als kind zijn ouders geholpen te hebben in de zuivel/kruidenierswinkel, zijn
carrière gemaakt in het verzekeringswezen. Termen als ‘snurkend werken’
kwamen gauw bij de kinderen vandaan.Niels, Jelle en Anne hebben
Bedrijfskunde gestudeerd en zijn nu een beetje op de arbeidsmarkt aan het
rondsnuffelen. Eva is tandarts bij de marechaussee op Schiphol, hier wilde ze
niet te veel over uitwijden. Dat doen wij dus! Iedere maandag vindt Eva het
jammer dat het weekend maar 3 dagen duurt en kan ze weer een week
herstellen voor alles weer opnieuw begint.

Jan (geboren in één van de zeven straatjes in Amsterdam) is in ‘82 in Hauwert
komen wonen omdat hij dicht bij het IJsselmeer wilde wonen, hier zeilde hij
veel op. Hij had nog nooit van Hauwert gehoord, maar heeft geen seconde spijt
gehad van de verhuizing. Toen we Jan vroegen of hij in een paar woorden
Hauwert wilde omschrijven was hij grotendeels positief; Mooi, klein en
landelijk gelegen dorp redelijk open en benaderbare bewoners. Kleine
voetnoot daarbij vindt hij wel dat sommige activiteiten een excuus vormen om
veel bier te drinken. Terwijl de kinderen nog een biertje openden nam Jan nog
een slok uit zijn pakje capri-sun die hij in een glas gepropt had.

De kinderen zijn allemaal actief bij de voetbal; Jelle zit in het bestuur en speelt
bij het 2e, Niels ontpopt zich tot sterspeler van het 1e elftal en Eva en Anne
spelen beiden in het dameselftal.

Toen de kinderen nog jong waren ging de familie Korrel ieder jaar op
vakantie. De kinderen riepen meteen bijnamen voor camping de Huttenheugte
en ook werd gereminisceerd dat Niels altijd zoek was. Behalve in
Saint-Michel, waar Jelle ontbrak bij het terugkeren naar de auto.



De kinderen hadden toen ze jong waren regelmatig wat onderlinge strijd,
de katalysator was meestal Jelle, maar de schuld werd meestal bij een ander
neergelegd. Al met al is dit nu achter de rug en zitten ze allemaal wekelijks op
een rijtje aan de bar.

De Korrels zijn een echte Hauwerter familie geworden, iedere weekend reizen
alle kinderen weer af naar Hauwert. Als Anne samen met Shé ‘Hauwert’ heeft
geschreeuwd bij het binnenrijden van het dorp is het weekend begonnen. Dan
veranderen de Korrels in de Borrels. Niels gaat dan achter de bar staan omdat,
zoals hij het zelf zegt. “Ik zoveel mogelijk in het café wil zijn, dus daar ben ik
gaan werken”.

Op de vraag wie Jan’s favoriete kind is kon hij geen antwoord geven.
Wij durven echter wel een klein gokje te wagen. Een kleine omschrijving van
de keuken is genoeg. De halve keuken is namelijk beplakt met krantenknipsels
van Niels bij het 1e. Jelle en Anne voegden hier echter wel aan toe dat Eva een
geduchte concurrente is voor de titel van favoriet met de Disney huiskamer-
concerten die ze samen met Jan opvoert. Zelf noemen ze dit ‘Vlieg met me
mee’, naar hun favoriete lied uit Aladdin

De Korrels spraken vol enthousiasme over het Hauwert toernooi, Jan heeft zin
in de wedstrijden en de kinderen in de feestavonden met hun vrienden, vooral
de zondag wordt onderhand gezien als ‘Kermis 1’. kleine voetnoot vinden ze
echter de sluitingstijden, maar voor een Korrel is het nooit laat genoeg (red).
Wij danken de familie Korrel voor de gezellige avond en wensen hen en
iedereen veel plezier op het toernooi!





Autobedrijf Balk Cup
JO-19, 5 teams

A: Hauwert JO19-1 D: nader te bepalen
B: Hauwert JO19-2 E: nader te bepalen
C: SEW JO19

Programma vrijdag 1 juni, 7 tegen 7 toernooi op half veld (12 min. per wedstr.)
VELD VELD

19.00 - 19.12 uur A – B A1 D – E A2
19.15 - 19.27 uur B – C A1 A – D A2
19.30 - 19.42 uur C – E A1 B – D A2
19.45 - 19.57 uur A – C A1 B – E A2
20.00 - 20.12 uur C – D A1 A – E A2

* Voor de 2 teams van Hauwert geldt dat de resultaten bij elkaar opgeteld worden en daarna
gedeeld worden door 2. Hierna wordt de eindrangschikking bepaald.

Programma zondag 3 juni, Onder voorbehoud nacompetitie Hauwert 1
VELD

14.00 uur Hauwert 1 – n.t.b. A NACOMPETITIE





Jaap Schermer Cup
2e elftallen, 5 teams

A: Hauwert 2-1 D: Zwaagdijk 2
B: Hauwert 2-2 E: ALC 2
C: Westfriezen 2

Programma vrijdag 1 juni, 7 tegen 7 toernooi op half veld (12 min. per wedstr)
VELD VELD

20.15 - 20.27 uur A – B A1 D – E A2
20.30 - 20.42 uur B – C A1 A – D A2
20.45 - 20.57 uur C – E A1 B – D A2
21.00 - 21.12 uur A – C A1 B – E A2
21.15 - 21.27 uur C – D A1 A – E A2

* Voor de 2 teams van Hauwert geldt dat de resultaten bij elkaar opgeteld worden en daarna
gedeeld worden door 2. Hierna wordt de eindrangschikking bepaald.

Programma zondag 3 juni, gewoon 11 tegen 11 op heel veld
VELD

11.00 - 12.05 uur nr. 1 7x7 toernooi – nr. 2 7x7 toernooi A
nr. 3 7x7 toernooi – nr. 4 7x7 toernooi B

16.45 uur Prijsuitreiking





Budget Home Store Cup
3e elftallen, 5 teams

A: Hauwert 3-1 D: KGB 3
B: Hauwert 3-2 E: Zwaagdijk 3
C: MOC 3

Programma vrijdag 1 juni, 7 tegen 7 toernooi op half veld (12 min. per wedstr.)
VELD VELD

20.15 - 20.27 uur A – B B1 D – E B2
20.30 - 20.42 uur B – C B1 A – D B2
20.45 - 20.57 uur C – E B1 B – D B2
21.00 - 21.12 uur A – C B1 B – E B2
21.15 - 21.27 uur C – D B1 A – E B2

* Voor de 2 teams van Hauwert geldt dat de resultaten bij elkaar opgeteld worden en daarna
gedeeld worden door 2. Hierna wordt de eindrangschikking bepaald.

Programma zondag 3 juni, gewoon 11 tegen 11 op heel veld.
VELD

12.10 – 13.15 uur nr. 1 7x7 toernooi – nr. 2 7x7 toernooi A
nr. 3 7x7 toernooi – nr. 4 7x7 toernooi B

16.45 uur Prijsuitreiking



Reglement Senioren toernooi
1. De begeleiders van de deelnemende teams dienen zich uiterlijk 30 minuten voor

aanvang van de eerst te spelen wedstrijd/activiteit te melden bij de toernooileiding.
2. Er wordt, behoudens de in dit reglement voorkomende afwijkingen, gespeeld volgens

de regels van de KNVB.
3. De ‘thuis’ spelende ploeg trapt de 1ste helft af.
4. De rust vindt op het veld plaats en duurt 5 minuten bij de wedstrijden op zondag.
5. Bij het 7x7 toernooi op vrijdag is er tussen de wedstrijden 5 minuten rust.
6. Er kan doorlopend gewisseld worden.
7. De scheidsrechter kan, indien nodig, besluiten de vijf-minuten regel toe te passen.
8. Een speler die tijdens het toernooi definitief uit het veld wordt

gestuurd, wordt automatisch van verdere deelneming uitgesloten.
9. Ieder elftal dient, indien van toepassing, zelf voor een grensrechter te zorgen voor de

wedstrijd op zondag.
10. Het 7x7 toernooi op vrijdagavond zal worden gespeeld volgens de KNVB regels

7x7 toernooien. De regels hiervoor verschillen op
onderstaande punten met het "normale" 11x11:
- Er wordt gespeeld op een half veld met aan iedere zijde een pupillendoeltje.
- Er wordt gespeeld met 6 veldspelers en 1 keeper.
- Er kan onbeperkt gewisseld worden.
- Geen buitenspelregel.
- Geen lijfelijk contact, slidings, tackels en duwen.
- Er mag ook geen sliding worden gemaakt wanneer er geen tegenstander
in de buurt is. Bijvoorbeeld om een bal binnen te houden.
- De keeper mag de bal pakken als hij in het gebied 5 meter rond het doel is.
Uiteraard niet indien het een terugspeelbal is.
- Afstand bij vrije trappen is 8 meter, penalty is op 8 meter.
- Gewoon ingooien en niet intrappen.

11. De eindrangschikking van het 7x7 toernooi wordt als volgt bepaald: behaalde punten,
doelsaldo, doelpunten voor en onderling resultaat.
Voor de 2 teams van Hauwert, indien van toepassing, geldt dat de resultaten bij elkaar
opgeteld worden en daarna gedeeld worden door 2.
Hierna wordt de eindrangschikking bepaald.

12. De nummers 1 & 2 van het 7x7 toernooi op vrijdagavond spelen op zondag de finale
om plaats 1 (en 2). De nummers 3 & 4 van het 7x7 toernooi op vrijdagavond spelen op
zondag de troostfinale om plaats 3 (en 4).

13. Bij een gelijke eindstand tussen teams bij het 7x7 toernooi op donderdagavond zal er
aan het einde van het desbetreffende toernooi penalty’s volgen om een plek in de
eindrangschikking vast te stellen. 5 om 5 en indien noodzakelijk daarna om en om.

14. Bij een gelijkspel op de zondagwedstrijd volgen penalty’s. 5 om 5 en indien
noodzakelijk daarna om en om.

15. De scheidsrechters melden de uitslag na de wedstrijd(en) aan de wedstrijdleiding voor
verdere verwerking.

16. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken of
beschadigen van persoonlijke eigendommen. Het verdient aanbeveling waardevolle
spullen thuis te laten of veilig af te geven.

17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
18. De selectie van de veteranen elftallen bestaat uit spelers van 35 jaar en ouder waarbij

er maximaal 2 dispensatiespelers van 30 jaar en ouder mee mogen doen.

Wij schenken geen alcohol beneden de 18 jaar!



Fruitmanden Service Maarten Visser Cup
Veteranen 35+, 5 teams

A: Hauwert 35+ - 1 D: DWB 35+
B: Hauwert 35+ - 2 E: ALC/Twisk 35+
C: MOC 35+

Programma vrijdag 1 juni, 7 tegen 7 toernooi op half veld (12 min. per wedstr)
VELD VELD

19.00 - 19.12 uur A – B B1 D – E B2
19.15 - 19.27 uur B – C B1 A – D B2
19.30 - 19.42 uur C – E B1 B – D B2
19.45 - 19.57 uur A – C B1 B – E B2
20.00 - 20.12 uur C – D B1 A – E B2

* Voor de 2 teams van Hauwert geldt dat de resultaten bij elkaar opgeteld worden en daarna
gedeeld worden door 2. Hierna wordt de eindrangschikking bepaald.

Programma zondag 3 juni, gewoon 11 tegen 11 op heel veld
VELD

10.00 – 10.55 uur nr. 1 7x7 toernooi – nr. 2 7x7 toernooi A
nr. 3 7x7 toernooi – nr. 4 7x7 toernooi B

16.45 uur Prijsuitreiking



Voorwoord Handbalverening Hauwert

Geachte lezer,

Voor u ligt het boekje waarin uitgelegd staat wat er allemaal gebeurt tijdens
het toernooi weekend. Door een aantal vrijwilligers is er veel werk verricht om
deze dagen weer een leuk programma voorgeschoteld te krijgen. Voor de
handbal zijn ook een aantal activiteiten opgezet. Vanuit het bestuur willen we
graag alle vrijwilligers bedanken die zich hebben ingezet om dit toernooi tot
stand te brengen.
Maar naast vrijwilligers heb je natuurlijk ook sponsors nodig. Als je die niet
hebt, valt er weinig te realiseren. Wat hebben we een geluk met al die mensen
en bedrijven die belangeloos geld geven voor ons toernooi. Blader het boekje
maar door! Wat een reclames. Sponsors bedankt!
We hopen dat we met zijn allen een topweekend gaan krijgen met mooi weer
en veel spelplezier. We zien je vast op het complex!
Namens het Bestuur van Handbalvereniging Hauwert

Bart Groot



Programma Handbal
Vrijdag 1 juni
19:00-21:30 Wedstrijd Hauwert D1 - Westfriezen D2
Hele avond Handbal loterij

Zaterdag 2 juni
18:30-19:30 Meiden C1- Jongens C1
19:30-20:30 Dames Recreanten 1 - Dames Recreanten 2
20:30-21:30 Gelegenheidsteams gemixt

Zondag 3 juni
10:00-10:45 Hauwert F2 - Graftdijk F1
10:45-11:30 Hauwert F1 - DTS48 F3
11:30-12:25 Hauwert E1 - Westfriesland/SEW E2
12:25-13:10 Hauwert D1 - Kras/Volendam D2
13:10-14:00 Hauwert E2 - Kras/Volendam E2



www.mammoetwoongigant.nl



Tijdens het gehele toernooi kunt u betalen met uw pinpas.
We vragen u hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.



Slotwoord
Dit jaar ben ik benaderd om het slotwoord te mogen schrijven voor het boekje
van het Hauwert 65 tournooi, of het nu was omdat ze niemand anders konden
vinden of dat het spontaan bij de organisatie op kwam zegt het verhaal niet
maar uiteraard voel ik mij zeer vereerd om iets te mogen schrijven.

Ik zit al een flink aantal jaren in het bestuur en dus verbonden aan deze mooie
vereniging waar sportiviteit maar vooral gezelligheid bovenaan staat. Dit geldt
ook voor het tournooi waar wij als bestuur geheel buiten staan maar we hebben
zoveel vertrouwen in de toernooicommissie dat wij dat gerust aan hun over
kunnen laten.

Toen wij zelf een keer met de jeugd een toernooi hebben bezocht, dat viel na
het Hauwert toernooi is mij heel duidelijk te kennen gegeven door de jongens
dat dit niet meer hoeft, het toernooi in Hauwert is voor hun het hoogtepunt en
daarna is het seizoen af, een beter compliment kunnen jullie vanuit de jeugd
niet krijgen. Ik denk dat we dit ook door kunnen trekken op de senioren.

Wat jullie in een aantal dagen neerzetten is volgens mij echt uniek daar mag je
als toernooicommisie echt trots op zijn. Dat is ook de reden dat ik een aantal
jaren terug heb besloten om de organisatie met aanhang een keer per jaar uit te
nodigen voor een barbeque, als dank voor wat jullie allemaal doen. Niet alleen
voor de voetbal. Ook de handbalvereniging heeft zich de laatste jaren
aangesloten om er een compleet dorpsfeest van te maken inclusief water
glijbanen voor de jeugd, diverse artiesten en een voet vollybaltoernooi voor de
senioren.

Wat het toernooi betreft wens ik een ieder die de sport een warm hart toedraagt
heel veel plezier en laten we ook de gezelligheid na afloop niet vergeten, deze
twee dingen kunnen uitstekend samen gaan. Het bewijs daarvan wordt al jaren
in Hauwert geleverd.

Kees Sijm.



Breed 3a Hoorn | 0229 - 285170 | info@4x1.nl | www.4x1.nl

Woning verkopen?

Bel voor een waardebepaling!




