Beste teammanagers, coaches en ouders,
Dit seizoen sluiten we voor de 1e en 2e jaars F-jeugd van HCY af met het traditionele Circus-toernooi!
Wat is een Circus zonder clowns, acrobaten en tijgers en leeuwen? Kom als team verkleed
in jullie favoriete circusact! Maak er iets leuks en creatiefs van. Wordt jullie team
uitgeroepen tot meest creatief verklede team!?!
We gaan ervan uit dat alle F-teams deel zullen nemen aan dit spetterende
toernooi! Er heeft immers nog nooit een F-team niet meegedaan.
Naast leuke wedstrijdjes zorgen we voor een lunch,
ranja, entertainment en nog meer
verrassingen!

Bevestig per team de deelname
vóór 10 mei via ftoernooi@hcypenburg.nl
De kosten voor deelname aan het toernooi
zijn € 70,00 per team. Lunch is inbegrepen.
We verzoeken jullie dit bedrag over te
maken op: NL72rabo 0130027065
o.v.v. teamnaam en f-toernooi.
Wij vragen verder per team:
• Zaterdag 22 juni om 09.30 uur melden bij de
wedstrijdtafel in het clubhuis op HCY
• Een eigen spelleider (fluit mee brengen).
• 2 coaches per team, die het team gedurende
dag en de wedstrijden begeleiden
• Helpende handjes van ouders op de dag
zelf voor de bardienst en na afloop met
opruimen. Vooraf krijgt het team te
horen wat en wanneer

Er worden geen punten bijgehouden,
want meedoen is belangrijker dan
winnen!
Het volledige programma van de dag
ontvangen jullie bij het aanmelden op de
dag zelf.
Bij twijfel of de dag doorgaat, bij slechte
weersomstandigheden, kijk dan
vrijdagavond 21 juni op de website van HCY.
• Neem geen waardevolle spullen mee, maar wel
een bidon (met naamsticker!) voor water.
• Vergeet bij een stralend zonnetje niet de
zonnebrand en evt. petjes.
• Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel.
• Wanneer een kind om wat voor reden dan
ook ander eten/drinken mag dan
gebruikelijk, laat deze dan zelf iets
meenemen.

Wij hopen op een prachtige en gezellige Circusdag als afsluiting van dit seizoen.
Voor vragen over deze uitnodiging of over het toernooi, mail ons gerust via ftoernooi@hcypenburg.nl
Met sportieve groet, de F-toernooi crew,
Karen, Pieter, Justine, Maaike, Hella en Janneke

