




Voorwoord
Beste Hauwert, voetbal of handbal aanhanger,

U heeft het toernooi programma boekje editie 2019 in handen gekregen.
We kunnen u melden dat dit de 15e keer is dat we dit evenement organiseren.
Best iets om trots op te zijn vinden wij!

De foto op de kaft van dit boekje symboliseert de strijd die we als comité
dit jaar hebben moeten voeren. Elk jaar zijn er wel enkele organisatorische
hobbels vlak te strijken, maar dit jaar is het ons wel heel moeilijk gemaakt.
De hogere machten hebben ons namelijk een groot gedeelte van ons beloofde
land afgenomen. We hebben ons met hand en tand verdedigd, zoals op de kaft
van dit heilige schrift is te zien, maar tegen zo een overmacht waren we niet
opgewassen. Dit heeft als gevolg dat we ons voetbal geloof deze keer maar op
een beperkte oppervlakte kunnen uitoefenen. Het 2e veld, het handbalveld en
niet onbelangrijk onze drinktempel zijn voor ons behouden gebleven.

Gelukkig zijn we er evengoed in geslaagd weer een mooi programma neer te
zetten. Voor de jeugd teams op de zaterdag een volledig voetbal toernooi.
Voor de heren en dames senioren een 7 tegen 7 toernooi. Het jaarlijks
terugkerend voetvolley toernooi en nieuw dit jaar is een Panna Knock Out
toernooi op de vrijdag avond. Op zondag voor de jeugd een Nerf toernooi om
onze strijd van afgelopen periode nog maar eens te symboliseren. Natuurlijk
ontbreekt de loterij niet, met weer prachtige prijzen, waaronder misschien wel
een reis naar het beloofde land!

Ook onze mede strijder HV Hauwert laat zich weer niet onbetuigd en heeft
ook een leuk programma in elkaar gezet zoals verderop is te lezen in dit
Heilig Schrift. Voor een strijd als deze zijn natuurlijk heel veel soldaten (lees
vrijwilligers) en financiële middelen nodig. Wij willen dan ook al onze
vrijwilligers en sponsoren hartelijk bedanken!

Tot slot willen we iedereen: voetballers, handballers, vrijwilligers, sponsoren
en toeschouwers een sportief en vredelievend toernooi toewensen!

De toernooi commissie.



Programma zaterdag 29 juni

A.C. Houtsma Klussenbedrijf Cup
Mini’s / JO 6 (12 minuten per wedstrijd - 4 tegen 4)

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

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
09.15 - 09.27 uur 1-2 B1 3-4 B2

09.32 - 09.44 uur 1-3 B1 2-4 B2

09.49 - 09.59 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

10.04 - 10.16 uur 1-4 B1 2-3 B2

10.21 - 10.40 uur 1-2 ACTIVITEIT 1 3-4 ACTIVITEIT 1

10.45 - 11.05 uur 1-2 ACTIVITEIT 2 3-4 ACTIVITEIT 2

Ca. 11.15 uur PRIJSUITREIKING



Programma zaterdag 29 juni

Funbal.nl Cup
Mini’s / JO 7 (12 minuten per wedstrijd - 4 tegen 4)

5 = Hauwert JO7 mini’s 7 = Twisk JO7 mini’s
6 = Strandvogels JO7 mini’s 8 = MOC JO7 mini’s

.
activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
09.15 - 09.27 uur 5-6 B3 7-8 B4

09.32 - 09.44 uur 5-7 B3 6-8 B4

09.49 - 09.59 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

10.04 - 10.16 uur 5-8 B3 6-7 B4

10.21 - 10.40 uur 5-6 ACTIVITEIT 2 7-8 ACTIVITEIT 2

10.45 - 11.05 uur 5-6 ACTIVITEIT 1 7-8 ACTIVITEIT 1

Ca. 11.15 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat er tijdens het toernooi ooit een finale is beslist
na het nemen van 26 penalty's??



Programma zaterdag 29 juni

4x1 Makelaardij Cup
JO 8 (15 minuten per wedstrijd - 6 tegen 6)

1 = Hauwert JO8 3 = Zwaagdijk JO8
2 = ALC JO8 4 = MOC JO8

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
09.15 - 09.35 uur 1-2 ACTIVITEIT 1 3-4 ACTIVITEIT 2

09.40 - 09.55 uur 1-2 B5 3-4 B6

10.00 - 10.15 uur 1-3 B5 2-4 B6

10.20 - 10.30 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

10.35 - 10.50 uur 1-4 B5 2-3 B6

11.05 - 11.25 uur 1-2 ACTIVITEIT 2 3-4 ACTIVITEIT 1

Ca. 11.35 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat de val van El presidente jaarlijks 3 dagen duurt??



Programma zaterdag 29 juni

Glazenwasserij Tukker Cup
JO 9 (15 minuten per wedstrijd - 6 tegen 6)

1 = Hauwert JO9 3 = MOC JO9
2 = Medemblik JO9 4 = Strandvogels JO9

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
9.55 - 10.20 uur 1-3 ACTIVITEIT 1 2-4 ACTIVITEIT 2

10.35 - 10.50 uur 1-2 B1 3-4 B2

10.55 - 11.10 uur 1-3 B1 2-4 B2

11.15 - 11.25 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

11.30 - 11.45 uur 1-4 B1 2-3 B2

11.55 - 12.20 uur 2-4 ACTIVITEIT 1 1-3 ACTIVITEIT 2

Ca. 12.30 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat frank na het toernooi niet meer kan stemmen??



Programma zaterdag 29 juni

Kwekerij Jonkman Cup
JO 10 (20 minuten per wedstrijd - 6 tegen 6)

1 = Hauwert JO10 3 = Medemblik JO10-2
2 = Westfriezen JO10-2 4 = MOC JO10

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
11.00 - 11.20 uur 1-2 B3 3-4 B4

11.25 - 11.45 uur 1-3 B3 2-4 B4

11.50 - 12.00 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

12.05 - 12.25 uur 1-4 B3 2-3 B4

12.30 - 12.50 uur 1-3 ACTIVITEIT 1 2-4 ACTIVITEIT 2

12.55 - 13.20 uur 2-4 ACTIVITEIT 1 1-3 ACTIVITEIT 2

Ca. 13.30 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat er tijdens het toernooi een wedstrijd is beslist
door een toevallige passant??



Programma zaterdag 29 juni

Mammoet Woongigant Cup
JO 11 (20 minuten per wedstrijd - 6 tegen 6)

1 = Hauwert JO11 3 = Strandvogels JO11
2 = ALC JO11 4 = MOC JO11

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

www.mammoetwoongigant.nl

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
11.30 - 11.55 uur 1-3 ACTIVITEIT 1 2-4 ACTIVITEIT 2

12.00 - 12.20 uur 1-2 B1 3-4 B2

12.25 - 12.45 uur 1-3 B1 2-4 B2

12.50 - 13.00 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

13.05 - 13.25 uur 1-4 B1 2-3 B2

13.30 - 13.55 uur 2-4 ACTIVITEIT 1 1-3 ACTIVITEIT 2

Ca. 14.05 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat tijdens het toernooi de spanning hoog kan zijn??



Programma zaterdag 29 juni

Frode Interieurbouw Cup
JO 13 (25 minuten per wedstrijd - 8 tegen 8, half veld)

1 = Hauwert JO13 3 = Zwaagdijk JO13
2 = Strandvogels JO13 4 = MOC JO13

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
13.30 - 13.55 uur 1-2 B1 3-4 B2

14.00 - 14.25 uur 1-3 B1 2-4 B2

14.30 - 14.55 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

15.00 - 15.25 uur 1-4 B1 2-3 B2

15.30 - 15.55 uur 1-3 ACTIVITEIT 1 2-4 ACTIVITEIT 2

16.00 - 16.25 uur 2-4 ACTIVITEIT 1 1-3 ACTIVITEIT 2

Ca. 16.35 uur PRIJSUITREIKING



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. Bij de wedstrijden van de JO6 en JO7 wordt er 4x4 gespeeld zonder

keeper. Bij de wedstrijden van JO8, JO9, JO10 en JO11 wordt er 6x6
gespeeld met een keeper. Bij de wedstrijden van JO13 en JO16 wordt
er 8x8 gespeeld met een keeper.

5. De buitenspelregel is niet van toepassing.
6. De wedstrijden voor de JO6 en JO7 duren 12 minuten die van de JO8

en JO9 duren 15 minuten, die van de JO10 en JO11 duren 20 minuten.
De wedstrijden van de JO13 en JO16 duren 25 minuten.

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

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

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

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

wedstrijdleiding voor verdere verwerking.
15. 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.

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.



Programma zaterdag 29 juni

Truckservice Visser Cup
JO 16 (25 minuten wedstrijd - 8 tegen 8, half veld)

1 = Hauwert JO16 3 = Strandvogels JO16
2 = DWB JO16 4 = MOC JO16

activiteit 1 = Voetsjoelen activiteit 2 = Snelheidsmeter

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
14.00 - 14.25 uur 1-3 ACTIVITEIT 1 2-4 ACTIVITEIT 2

14.30 - 14.55 uur 1-2 B1 3-4 B2

15.00 - 15.25 uur PAUZE PAUZE PAUZE PAUZE

15.30 - 15.55 uur 1-3 B1 2-4 B2

16.00 - 16.25 uur 1-4 B1 2-3 B2

16.30 - 16.55 uur 2-4 ACTIVITEIT 1 1-3 ACTIVITEIT 2

Ca. 17.05 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat Roland op den Akker huisfotograaf is van het toernooi en
heel veel oude toernooifoto’s te vinden zijn op www.hauwert65.com??



















Wist u dat het record staat op 54 vaten??



Interview
Op een regenachtige vrijdagavond mochten wij van de toernooicommissie
onze helden ontvangen; De Toernooicommissie.

Met het jubileum van 15 jaar voor de boeg en het afscheid van enkele
commissieleden zagen we onze kans schoon om de hand in eigen boezem
te steken en de geschiedenis van het Hauwert Toernooi te ontrafelen.
Vele momenten worden herinnerd door een roze bril en een gouden waas.
De grens tussen verhalen en legendes kan daarom soms iets vertroebeld zijn.
Aftredend commissieleden Thijs en René waren eerst wat terughoudend op ons
enthousiasme voor het interview. Na enige aansporing van hun vrouwen
moesten de heren echter toch het huis verlaten en zich naar het plaatselijke
café begeven.

Laten we bij het begin beginnen, het ontstaan van het toernooi. 15 jaar terug
zat René in het voetbalbestuur en was er het 40-jarige jubileum van de
vereniging. Dit moest gevierd worden. Zoals we van René gewend zijn kwam
hij direct met een geniaal idee: Een voetbaltoernooi! Samen met Alfred, Jan,
Eelco en Thijs was de eerste commissie een feit. René mocht de kar trekken,
Alfred en Jan hadden al ervaring met het organiseren van voetbalfeesten,
Eelco was de man met verstand van voetbal en Thijs was de man met horeca-
ervaring.
Kort gezegd was het een groot succes, er kwamen 3 verenigingen op bezoek,
MOC, SEW en Zwaagdijk. Dit was jarenlang een grote succesformule.
Na een paar jaar ontstond de verenigingsbrede competitie, waar de vereniging
met de meeste titels een jaar lang met de eer mocht strijken.
Na een aantal jaren waren er echter andere opties met leuke, gezellige teams
beschikbaar en werd het toernooi opengesteld voor andere verenigingen.
Dit gebeurde altijd op uitnodiging omdat horecaman Thijs er voor zorgde
dat degenen die naar de voetbal kwamen, na de voetbal bleven en we daar
gezellige teams voor nodig hadden.

Buiten de wedstrijden waren er de feestavonden, hoogtepunt was het kinky-
kienen, de prijzen waren wat aan de pikante kant en brachten de ‘alles kan’
sfeer prachtig aan het licht. Ook waren er veel herinneringen aan het paal-
klimmen in de vlaggenmast met spreekstalmeester Velthorst, een man die



vaker de microfoon wist te bemachtigen in de loop der jaren.

Sinds het 5e jaargang hebben we thema’s voor het toernooi om er ieder jaar
weer een unieke draai aan te geven. Zoals u op het boekje kunt zien strijden we
dit jaar voor ons land in Hauwert, zo zijn er in eerdere jaren prachtige thema’s
geweest. Iedere 2 jaar was er een EK of WK, dit werd dan met beide handen
aangegrepen en de kantine werd dan omgetoverd tot feestzaal. Enkele hoogte-
punten waren echter de jaren waarin we het vrij konden invullen, niemand zal
ooit het Oktoberfest vergeten en ook Amsterdam was een fantastisch succes!

Het persoonlijke hoogtepunt voor René was de kleurwedstrijd van vorig jaar.
Er waren maar liefst 5 inzendingen, waarvan 3 van zijn kinderen kwamen.
Vooral toen geen van de 2 prijzen met de familie Vriend mee naar huis ging
was René ontroostbaar.
Voor Thijs was het hoogtepunt het kinky kienen, de frikandellen vlogen door
de zaal en een niet te noemen bestuurslid (JB) was verdacht afwezig.
Beiden waren het erover eens dat het jeugdtoernooi ieder jaar weer het
belangrijkst van het gehele weekend is. “Het mag 3 dagen regenen, als de kids
maar mooi weer hebben.” aldus René.

Sinds enige jaren gooit de KNVB regelmatig roet in het eten van het toernooi
en is het daarom lastig een toernooi rond te krijgen, door nacompetitie en het
verlaten van de zomerstop hebben er enkele vernieuwingen plaatsgevonden
waarmee we hopen met de tijd mee te gaan en het leuk te houden voor
iedereen. Al enkele jaren komen spelers uit de gehele regio strijden bij de voet-
volley en ook met de panna knock-out dit jaar hopen we weer een enthousiaste
noot te raken. Volgens de heren is vernieuwing de sleutel tot succes. Ze treden
dan ook af om nieuwe mensen een kans te geven en op hun oude dag zelf
rustig te kunnen genieten van het toernooi en niet meer te hoeven rennen
en regelen.

We hopen nog jaren van de aanwezigheid van de heren te kunnen genieten,
vooral de koelcel van René en de loterij van Thijs zullen we nooit vergeten!

Een speciale dank gaat uit naar de echtgenotes van René en Thijs die jarenlang
alle toernooistress hebben moeten doorstaan en de heren regelmatig op
vrijdagavond naar bed hebben moeten begeleiden.



Wist je dat thijs nog steeds geen idee heeft hoe de loterij werkt??



Erik Boots Cup
Dames

TIJD WEDSTRIJD VELD POULE RUST

19.00 - 19.25 uur Hauwert Spirit B1 A Dess
19.00 - 19.25 uur Blokkers DWB B2 B Strandvogels
19.30 - 19.55 uur Dess Spirit B1 A Hauwert
19.30 - 19.55 uur Strandvogels DWB B2 B Blokkers
20.00 - 20.25 uur Hauwert Dess B1 A DWB
20.00 - 20.25 uur Blokkers Strandvogels B2 B Spirit

20.25 - 20.45 uur RUST RUST RUST

20.45 - 21.10 uur nr 3 poule A nr 3 poule B B2 nr. 1 poule A en B
20.45 - 21.10 uur nr 2 poule B nr 2 poule B B1 nr. 1 poule A en B

21.15 - 21.40 uur winnaar poule A winnaar poule B B1



Wist je dat er tijdens het toernooi
op de middenstip rubbertjes gevonden zijn??



Autobedrijf Balk Cup

1e Elftallen, 5 teams

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

Zondag 30 juni, 7 tegen 7 toernooi, half veld (12 min. per wedstr.)

* 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.

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
14.15 - 14.27 uur A-B B1 D-E B2

14.30 - 14.42 uur B-C B1 A-D B2

14.45 - 14.57 uur C-E B1 B-D B2

15.00 - 15.12 uur A-C B1 B-E B2

15.15 - 15.27 uur C-D B1 A-E B2

Ca. 16.45 uur PRIJSUITREIKING



Wist je dat er tijdens het toernooi
bijna een zak met ballen aan de vlaggenmast hing??



Jaap Schermer Cup

2e Elftallen, 5 teams

A: Hauwert 2-1 D: MOC 2
B: Hauwert 2-2 E: ALC 2
C: Westfriezen 3

Zondag 30 juni, 7 tegen 7 toernooi half veld, (12 min. per wedstr.)

* 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.

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
11.45 - 11.57 uur A-B B1 D-E B2

12.00 - 12.12 uur B-C B1 A-D B2

12.15 - 12.27 uur C-E B1 B-D B2

12.30 - 12.42 uur A-C B1 B-E B2

12.45 - 12.57 uur C-D B1 A-E B2

Ca. 16.45 uur PRIJSUITREIKING





Budget Home Store Cup

3e Elftallen, 5 teams

A: Hauwert 3-1 D: KGB 6
B: Hauwert 3-2 E: N.T.B.
C: SEW 5

Zondag 30 juni, 7 tegen 7 toernooi half veld, (12 min. per wedstr.)

* 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.

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
13.00 - 13.12 uur A-B B1 D-E B2

13.15 - 13.27 uur B-C B1 A-D B2

13.30 - 13.42 uur C-E B1 B-D B2

13.45 - 13.57 uur A-C B1 B-E B2

14.00 - 14.12 uur C-D B1 A-E B2

Ca. 16.45 uur PRIJSUITREIKING



Reglement Senioren toernooi 2019
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
toernooi leiding.

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. Er is geen rust tijdens de wedstrijden 7x7 op zondag.
5. Bij het 7x7 toernooi op zondag 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 zondag 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 ca. 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. Bij een gelijke eindstand tussen teams bij het 7x7 toernooi op 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.

13. De scheidsrechters melden de uitslag na de wedstrijd(en) aan de wedstrijd-
leiding voor verdere verwerking.

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.
16. 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.



Fruitmanden Service Maarten Visser Cup

35+ Elftallen, 5 teams

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

Zondag 30 juni, 7 tegen 7 toernooi half veld, (12 min. per wedstr.)

* 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.

TIJD TEAMS VELD TEAMS VELD
10.30 - 10.42 uur A-B B1 D-E B2

10.45 - 10.57 uur B-C B1 A-D B2

11.00 - 11.12 uur C-E B1 B-D B2

11.15 - 11.27 uur A-C B1 B-E B2

11.30 - 11.42 uur C-D B1 A-E B2

Ca. 16.45 uur PRIJSUITREIKING



Voorwoord Handbalverening Hauwert
Beste lezers,

Ook dit jaar heeft de toernooicommissie weer onwijs haar best gedaan om een gezellig
en sportief handbaltoernooi te organiseren. Het was even puzzelen omdat de voetbal
ook graag gebruik wil maken van het handbalveld in verband met de renovatie van de
velden. Door een goede samenwerking is dit gelukt!

Er is veel gaande bij de handbal in Hauwert. Sinds dit jaar zijn er 2 recreanten teams.
Recreanten 1 heeft de schouders eronder gezet en is op zoek gegaan naar sponsoren
voor nieuwe tenues. Succesvol, de dames lopen er tip top bij! Voor iedereen een sport
tas en bijpassende sokken, alle sponsoren bedankt daarvoor. Sinds kort een trainer en
coach voor recreanten 1; Jeffrey, een top aanwinst! Naast deze taken fluit hij ook nog
voor beide teams, Jeffrey, bedankt voor je fantastische inzet.

Ook de jongenshandbal in Hauwert staat niet stil, we hebben ondertussen 1 volledig
jongens team, en dat in het kleine dorpje Hauwert! De handbal trekt aan, leuk om een
keer langs de lijn te supporten bij de jongenshandbal.

Dit toernooi is mede mogelijk gemaakt door de club 500 en de overige sponsoren.
We willen jullie hier heel erg voor bedanken, want zonder jullie kan dit allemaal niet
mogelijk gemaakt worden. Alle sponsoren bedankt!

Wij wensen iedereen een gezellig en sportief toernooi samen!

Sportieve groet,

PS: Met al het fanatieke handbal in Hauwert slijten de ballen snel. Mocht je nog een
spaarvarken hebben staan en een deel hiervan aan een goed doel willen sponsoren,
Hauwert handbal houd zich aangeboden. Wij zullen hier super blij mee zijn voor de
aanschaf van nieuwe ballen.



Handbal Toernooi Zaterdag 29 juni 2019
Tijd:

H / F / D Jeugd 12.45 aanwezig
H / jeugd mix met ouders 13.00
F1 en F2 mix 13.00
H / F1 / F2 mix 13.30
E1 / E2 onderling 14.30
E1 / E2 mix 15.00
D1 / D2 / D3 mix (3 x 1/2 uur) 15.30
Prijsuitreiking 17.00

C-Jeugd 18.15 aanwezig
C Jeugd onderling (jongens/dames) 18.30
C jeugd mix / spartanen / recr. 19.05
Prijsuitreiking 19.35

Gemixt Rec1, 2, Spartanen & geinteresseerde 19.30 aanwezig
Team Groen - Team Rood 19.45 - 19.45
Team Rood - Team Blauw 19.50 - 20.20
Team Blauw - Team Groen 20.25 - 20.55
Finale 21.00 - 21.30
Prijsuitreiking kantine



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

Wist je dat er tijdens het toernooi zoveel tegen de tribune geduwd is
dat hij nu scheef staat??



Wij willen alle vrijwilligers enorm bedanken voor het mede mogelijk
maken van 15 jaar hauwert ‘65 toernooi.?



15 jaar toernooi, 15(+iets meer…) jaar trainers
Door de jaren heen zijn verschillende hoofdtrainers gepasseerd. Na het einde
van seizoen 2018-2019 gaat ook onze Joep deze gouden positie verlaten. Tijd
om even terug te blikken op alle hoogtepunten van de trainers de afgelopen
jaren. Wie wist de Hauwerter formatie naar promotie te leiden? Wie zorgde
ervoor dat deze promotie binnen een jaar weer verdwenen was? Welke trainer
organiseerde de leukste feestjes? We gaan terug in de tijd, toen koning Snor
nog leiding gaf aan de Hauwert brigade…

1999 – 2002 Paul Groot
Paul Groot alias “Koning Snor” bekend van zijn aardbeientaarten als Hauwert
1 de nul hield. Koning Snor speelde vrij defensief en schreeuwde verdedigers
terug die de middellijn waren gepasseerd. Paul had hier echter wel succes mee
want in zijn eerste jaar werd Hauwert meteen weer kampioen en promoveerde
naar de 5e klasse. Het derde jaar onder leiding van de Aardbeienboer had het
vlaggenschip wederom succes en promoveerde dit keer via de nacompetitie
naar de 4e klasse.

2002 – 2004 Siem Klerck
Met Siem had heren 1 een uitje naar het zonnige Noordwijk waar de selectie
op het strand een balletje trapte en daarna genoot van een barbecue. Kees
Slagter was de barbecue-man maar kwam zelf niet aan eten toe. Elke keer als
Kees een stukje vlees op zijn bordje had liggen stool Siem het van zijn bord af,
propte het zonder pardon in één keer in zijn “bakkes”. Later op de avond be-
sloten de mannen nog even de discotheek in te gaan. Echter mocht Siem er niet
in van de portier, Siem had een kale kop, zijn sportschoenen aan en had in de
middag al genoeg kouwe naar binnen geharkt. Sportief gezien ging het dat
eerste jaar niet, Hauwert degradeerde direct weer terug naar de 5e klasse…..

2004 – 2006 Rob Houtsma
Een rustige tijd qua promoties, degradaties en uit de hand gelopen uitjes voor
de Hauwerter formatie. De hoofdtrainer Rob Houtsma zorgde vooral voor
mooi voetbal. Naast trainer stond Rob namelijk ook nog gewoon in het veld.
Daarbij werd hij gelukkig wel geassisteerd door Jaap Beerepoot.

2006 – 2008 Jaap Beerepoot
Onder Jaap Beerepoot kwamen er een aantal nieuwe fenomenen te spelen bij
Hauwert’65. Zo kwam Sander van Eijsden uit Amsterdam, Aron Brandsen uit
Wervershoof, Bas Ruiter uit Andijk en Rob Tessel uit Nibbixwoud. Jaap kon
deze bijdehandjes allemaal goed managen en speelde elk jaar nacompetitie
maar wist daarin helaas niet te promoveren.



2008 – 2008 Cor Swerissen
Trainer Swerissen uit Oostwoud stopt na een half jaar door privé omstandig-
heden. Een kort maar krachtige carrière.

2008 – 2010 Henk Woppenkamp
Good old Henk Woppenkamp keert na ruim 10 jaar weer terug bij Hauwert 65.
Onder Henk debuteren de parels Jesse Slachter en Niels Korrel die toen rond
de 18 jaar waren en nog in de A-junioren speelde. Deze hebben inmiddels wel
hun vruchten afgeworpen, zowel in het veld als voor de kassa van de kantine.

2010 – 2013 Jeroen Bommels
In het tweede seizoen van trainer Bommels beleeft Hauwert de Winkel-SOAP.
Een beslissingswedstrijd, een week na het Hauwert toernooi, op het veld van
Apollo ’68 in Hensbroek. Hauwert speelt 1-1 gelijk en hoort eigenlijk een half
uur verlenging te spelen tegen Winkel, dat 5 minuten voor tijd met 10 man
komt te staan. Echter beslist de scheidsrechter dat er gelijk penalty’s genomen
moeten worden. Daarin is Winkel de betere nadat 5 dezelfde spelers van beide
teams ieder 3 penalty hebben genomen. De KNVB besluit hierna dat het niet
goed is gegaan en dat de verlenging toch nog gespeeld moet worden. Winkel
komt niet opdagen en Hauwert promoveert naar de vierde klasse. Een soap
welke zelfs de landelijke radio heeft gehaald.

2013 – 2016 John-Paul van der Gracht
John-Paul was de tweede Hoornse trainer na Jeroen Bommels die ook altijd
BaCo-tjes dronk. Samen met assistent Mike de Haan kwamen de mannen
dan ook regelmatig op het fietsie richting Hauwert. Het Laatste jaar van
trainer SeannaPaul eindigt Hauwert gelijk met Sint-George en volgt er een
beslissingswedstrijd op het Hollandia terrein. Deze werd helaas verloren en
dus restte er nacompetitie. Hierin werden gepromoveerd via Nieuwe Niedorp
en Winkel. Op naar de derde klasse!

2016 – 2019 Joep Groen
Trainertje uit Zwaag zou als hij mee zou doen met “The voice van Holland”
zou hij een serieuze kans maken. Joep houdt van het zingen van het nummer
Ice Ice Baby als hij een borreltje op heeft. In zijn tijd als trainer heeft hij
Hauwert in de derde klasse weten te houden, sterk voor zo’n klein dorp.
Joep, bedankt voor de mooie jaren en we hopen je nog vaak genoeg bij ons
geloofshuis te spotten!

2019-? Ricardo Appelman
Wat gaat deze trainer allemaal te weeg brengen. Blijven we in de derde klasse?
Wat is zijn favoriete drankje na de wedstrijs? Het meest belangrijke, hoe
presteert hij op het Hauwert toernooi?

Namens de toernooicommissie wensen wij Ricardo Appelman veel succes met
het leiden van de Hauwert 1 formatie!.



Nawoord
Beste Hauwert toernooiganger,

Voor de editie van deze jaargang is mij als (scheidend) hoofdtrainer van het vlaggen-
schip gevraagd om voor dit fantastische evenement een nawoord op te noteren. Hier
hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken en heb direct volmondig ja gezegd.
Een ieder die eens naar het Hauwert toernooi is geweest, heeft kunnen ervaren dat het
zeer speciaal is. Het kost dan ook geen enkele moeite hier een klein steentje aan bij te
dragen.

Toen mij ruim drie jaar geleden werd gevraagd of ik als aangesteld hoofdtrainer
aanwezig wilde zijn bij dit toernooi, had ik eigenlijk alleen een voetbaltoernooi voor
ogen. Lekker een paar potjes spelen aan het einde van het seizoen en dan daarna
gezellig een koud bakkie met elkaar drinken op het voorbije seizoen. Niets bleek
minder waar, van donderdag tot en met zondag worden er allerlei activiteiten
georganiseerd voor jong en oud. Met name de diversiteit viel erg op, overal werd wel
aan gedacht. Daarbij horen natuurlijk ook bepaalde faciliteiten, zoals een goede
verzorging voor de inwendige mens. Een heuse frietkraam, diverse drinkpunten, het
moet allemaal in goede banen geleid worden. Dit alles moet natuurlijk gepaard gaan
met de nodige gezelligheid en saamhorigheid. Na dit festijn nu drie keer te hebben
meegemaakt, kunnen we wel zeggen dat absoluut het geval is!!!

Naast de gezelligheid wordt er natuurlijk ook nog gestreden om verschillende
sportieve prijzen. Persoonlijk springt bij mij het voetvolley toernooi in het oog.
Wanneer men elk jaar het deelnemersveld voor zich neemt, ziet verschillende
coryfeeën vanuit de regio op de lijst staan. Iedereen wil natuurlijk niet voor elkaar
onderdoen in deze favoriete zomeractiviteit en wordt er veelal op het scherpst van de
snede gestreden voor de eretitel. Ook dit jaar zal dit niet anders zijn en waarschijnlijk
zal elk team weer gebrand zijn om de dominantie van Egypt Air te door breken…..

Ik had al snel door dat hier een gedegen organisatie voor nodig is en dat hier een
enthousiast en alleen een op elkaar ingespeeld team dit voor elkaar kan krijgen.
Dit meerdaags evenement kan niet even geregeld worden met een paar aantekeningen
achter op een bierviltje. Planning, afspraken maken, zaken afstemmen, enthousias-
meren en bovenal zorgen dat de deelnemers en bezoekers het naar hun zin hebben.
Ik durf met een gerust hart te zeggen dat ik de organisatie als dusdanig heb leren
kennen. Jullie als organisatie stralen ook uit dat jullie er met elkaar veel plezier in
hebben en dat komt ook over op de bezoeker! Het dorp Hauwert mag heel trots op de
organisatie zijn, die toch altijd weer veel bezoekers trekt en het dorp hierdoor in een
heel goed daglicht zet! Na dit seizoen ben ik dan wel niet meer actief binnen deze
club, maar voor dit evenement zal ik zeker terug keren!!

Heel veel plezier op deze editie van het Hauwert Toernooi,

Joep Groen
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