
1. Inschrijfformulier Familietoernooi 
 

 
 
Beste handballers, familieleden, vrienden… 
 
In het weekend van 1 en 2 juni 2019 vindt alweer de 12e editie van de 
Summermasters plaats, het jaarlijkse handbaltoernooi van HV ESC’90 uit Stein. Dit 
jaar zal als vanouds op vrijdag 31 mei 2019, voorafgaand aan de Summermasters, het 
Summer-masters Familietoernooi 2019 plaats. Op de voetbal- en beachvelden van 
voetbalvereniging de Ster (sportpark ’t Hetjen, Heisteeg 98 te Stein) zullen de 
verschillende teams het tegen elkaar opnemen van ca. 18:00u tot 21:00u. op zowel 
gras als zand. 
 
Geheel volgens de Olympische gedachte is meedoen (en gezelligheid) belangrijker 
dan winnen dus hopen we niet alleen actieve handballers te verwelkomen, maar ook 
vaders, moeders, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden, vriendinnen 
en iedereen die een leuke en gezellige avond wil beleven. 
 
Twijfel dus niet langer! Stel een team samen, bedenk een ludieke naam voor het 
team en schrijf je vervolgens in voor het Summermasters Familietoernooi 2019 
middels het bijgevoegde inschrijfformulier. Dit formulier kun je vervolgens opsturen 
naar activiteiten@esc90.nl o.v.v. Familietoernooi 2019. Inschrijven is mogelijk t/m 
maandag 13 mei 2019. 
 
Tijdens het Summermasters Familietoernooi 2019 zalde inwendige mens verwend 
worden met een bbq met voor elk wat wils. Voor de bbq hoef je je niet aan te 
melden, je kiest gewoon waar je zin in hebt en betaalt gewoon voor wat je eet. 
 
Verder zijn er na afloop van het toernooi nog leuke activiteiten gepland. Surf voor 

meer informatie en aanmelding naar http://www.esc90.nl 
 
 
 

mailto:activiteiten@esc90.nl
http://www.esc90.nl/


Hier is tevens het programma van het Summermasters Familietoernooi 2019 en meer 
informatie omtrent de Summermasters 2019 te vinden. 
 
Hopelijk tot vrijdag de 31 mei 2019! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Summermasters Familietoernooi 2019 

 
 
Houdt er echter rekening mee dat elk team op z’n laatst om 18:15u z’n eerste wedstrijd 
speelt. 
 - Vul het inschrijfformulier a.u.b. volledig in.Na het verlopen van de inschrijfperiode is het 
   NIET meer mogelijkom in te schrijven!!!  
- De spelregels voor het beachhandbal worden samen met het wedstrijdprogramma  
  verstuurd. 



 

 

Inschrijfformulier Summermasters Familietoernooi 
vrijdag 3 juni 2019 

Plaats:  sportpark ’t Hetjen, Heisteeg 98 te Stein 
Tijd: 18.00 - ± 21.00 uur 

 
Bij dit familietoernooi is meedoen en gezelligheid belangrijker 
dan winnen! 
 

Teamnaam:  LET OP: 
Ieder team dient voor een 
Scheidsrechter met enige 
handbalkennis te zorgen,  
die 2 à 3 wedstrijden  
dient te fluiten!!! 

Contactpersoon:   
Telefoonnummer:  
E-mailadres:  

 
Samenstelling team (minimaal 2 dames verplicht!!!) 

Categorie  Geboortejaar Totaal  
Aantal 
Deelnemers 
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 Aantal  
Actieve 
Handballers 

Aantal  
Actieve 
Handballers 
geweest  

Aantal 
NIET 
Handballers 

F-jeugd  2010 of later       
E-jeugd  2008 of 2009       
D-jeugd 2006 of 2007       
C-jeugd  2004 of 2005       
B-jeugd  2002 of 2003       
A-jeugd 2000 of 2001       
Senior 1999 of eerder       
Senior+ 1969 of eerder        

 
Het programma en meer informatie is te vinden op onze website http://www.esc90.nl 
Inschrijven kan t/m maandag 13 mei 2019 via mail: activiteiten@esc90.nl 

http://www.esc90.nl/

