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Voorwoord 
 

Hallo olympische sporters en sportsters!!! 

Nog een paar weken en het Twentetoernooi 2015 in Harbrinkhoek kan van start gaan. Het heeft in de 

aanloop behoorlijk wat voorbereiding en vergaderen gekost. We hopen dan ook dat we er samen 

met jullie een fantastisch toernooi van kunnen maken!  

Bij aankomst in Harbrinkhoek, na het parkeren van de auto’s kunnen jullie leid(st)ers en de 

teamleiders van ieder team zich melden in de blokhut van Jong Nederland Harbrinkhoek aan de 

Peuversweg 3 in Harbrinkhoek. Daar krijgen jullie dan een plaats aangewezen op het kampterrein 

waar jullie de tent kunnen opzetten. Ook de meegekomen leiding kan den de tent opzetten op het 

veld.  

Verder willen we jullie nog veel succes wensen met de voorbereidingen van de thuisopdracht, de 

sport en spel spelen, welke jullie in de bijlage vinden, en de tochttechnieken. Als er vooraf nog 

vragen zijn dan kunnen jullie of jullie leiding die altijd stellen via de e-mail: 

bjornroelofs@hotmail.com  

De Toernooicommissie van Jong Nederland Harbrinkhoek 

Chris de Vries 

Roy Goossen 

Koen oude Vrielink 

Bram Schepers 

Bjorn Roelofs  
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Teamindeling 

Junioren - Teams 

Teamnaam J / M Afdeling Aantal 
Paralympics  Jongens    Saasveld 7 personen 

Golden Rings  Meiden Saasveld 6 personen 

Fire Fightes Meiden Saasveld 6 personen 

Cheerleaders Meiden Saasveld 7 personen 

Team lomp en onbenullig Jongens De Lutte 8 personen 

Kleppies zonder land  Jongens De Lutte 8 personen 

De gefrituurde middelvingers Jongens Harbrinkhoek  8 personen  

 

Senioren – Teams  
Teamnaam J / M Afdeling Aantal 

The Hunger Games Jongens Saaveld 6 personen 

Epke's  Meiden Saasveld 5 personen 

De Lutte Crew Jongens De Lutte 6 personen 

M.O.I.N. Jongens De Lutte 9 personen 

We don’t play sport Meiden De Lutte 6 personen 

2 fab 2 splrt Meiden De Lutte 6 personen 

De Playboys Jongens Harbrinkhoek 9 personen 

De Koekebakkers Meiden Harbrinkhoek 5 personen  

Bananen Boys Jongens Albergen 5 personen  
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Programma 
 

Vrijdag 19 juni 2015 
18.30 uur openstelling terrein, inschrijving, tent opzetten 

20.30 uur opening toernooi  

21.00 uur presentatie van deelnemende teams (het volkslied en de vlag / het bord). 

22.00 uur avond / nachtspel senioren  - thuisopdracht junioren  

00.00 uur nachtrust 

 

Zaterdag 20 juni 2015 
08.00 uur opstaan, ontbijt ophalen (je wordt opgeroepen per team) 

09.15 uur teamleiders overleg 

09.30 uur start van de tocht 

17.15 uur teamleiders overleg 

18.00 uur warme maaltijd 

19.00 uur bezinningsmoment  

20.00 uur thuisopdracht senioren – avond / nachtspel junioren   

22.30 uur gezamenlijk kampvuur  

00.00 uur naar de tenten en absolute stilte  

 

Zondag 21 juni 2015 
08.00 uur opstaan, ontbijt ophalen (je wordt opgeroepen per team) 

09.15 uur teamleiders overleg 

10.00 uur start sport & spel 

13.30 uur eten 

14.30 uur prijsuitreiking 

15.00 uur einde twentetoernooi 2008 te Enter. 
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Wat neem je allemaal mee ???!!!! 
 

Per team: 
 Tent 

 2 Jerrycans 

 Vuilniszakken 

 Afwasbak, afwasborstel, afwasmiddel 

 Bezem, Stoffer & Blik 

 Spullen voor de presentatie en thuisopdracht 

 Bord of vlag met de naam van het team 

 Herkenbare sportkleding 

 Toernooiboekje 

 Kompas  

 Pennen / Papier  

Persoonlijk: 
 Luchtbed & Slaapzak 

 Nachtkleding 

 Voldoende warme vrijetijdskleding  

 Ondergoed & Sokken 

 Sportschoenen & Stevige schoenen waar je goed op kunt lopen 

 Laarzen 

 Toiletartikelen 

 Handdoeken 

 Theedoeken 

 Pen & Papier 

 Zaklamp  

 Bord, beker en bestek 
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Tocht 
Zaterdag zullen jullie de hele dag op pad zijn om een tocht lopen. Tijdens deze tocht zullen ook 

allerlei activiteiten plaatsvinden en zullen er spelletjes gedaan worden onderweg. Tijdens de tocht 

wordt er gebruik gemaakt van de volgende tochttechnieken:  

 Situatie tocht 

 Bolletje pijltje tocht 

 Foto tocht 

 Beschreven tocht 

 Streepjes tocht  

 Kompas tocht  

Sport en Spel 
Op zondagmorgen is er natuurlijk ook weer het Sport & Spel. Naast de klassieke spellen (welke in de 

sport en spel bijlage zijn uitgelegd) zullen we ook wat andere spellen doen. Zowel voor de Junioren 

als de Senioren teams. Deze uitleg zal ter plekke gedaan worden op de zondagochtend.  

Zorg er goed voor dat je als team goed herkenbaar bent. Hier zullen ook extra jury-punten te halen 

zijn!!!  
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Thuisopdracht 
Jullie hebben allemaal de thuisopdracht ontvangen via jullie leiding. Hieronder nogmaals de opdracht 

in het toernooiboekje. Veel succes met de voorbereiding!!!  

Bord / Vlag  
Zoals bij de Olympische Spelen ook gebruikelijk is, is dat ieder team zich presenteert door middel van 

een vlag / bord. Dit bord wordt tijdens de openingsceremonie op de vrijdagavond gepresenteerd aan 

de andere deelnemers. Daarna krijgt de vlag een plek op het toernooiterrein.  

Volkslied 
Bij de openingsceremonie zal ook van ieder team worden verwacht dat ze zich presenteren met een 

heus volkslied! Dit mag van alles zijn, als je maar je herkomst en teamnaam er in verwerkt! Deze 

stukjes moeten tussen de 1 – 5 minuten duren. De muziek hiervoor kun je ook mailen naar 

bjornroelofs@hotmail.com voor 1 juni a.s. 

Nieuwe Olympische Sport 
Zoals iedereen weet bestaan de Olympische Spelen uit heel veel verschillende soorten sporten. Nu 

zouden wij voor de thuisopdracht graag zien dat jullie een volledig nieuwe sport bedenken en 

ontwikkelen. Hiervoor zijn jullie geheel vrij, en dit mag dan ook op de presentatieavond worden 

gepresenteerd met een filmpje / dans / muziek / toneelstuk etc. etc. Het is de bedoeling dat je hele 

team hier in meewerkt. De thuisopdracht moet minimaal 10 minuten duren. 

De jury zal hierbij letten op onder andere originaliteit, uitvoering, samenwerking en creativiteit. 

Deze thuisopdracht zal afhankelijk of je senioren of junioren bent op de vrijdag- of zaterdagavond 

worden gepresenteerd.  

Als jullie gebruik maken van muziek / film of andere zaken nodig zijn. Dan dit graag mailen voor 1 juni 

a.s. naar bjornroelofs@hotmail.com  
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Toernooi reglement 
 

Om het Twentetoernooi “Olympische Spelen” voor iedereen leuk & gezellig te laten verlopen, 

hebben wij wat regels opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. 

1. In en bij de tenten mag niet gerookt worden. Dit mag alleen op de daarvoor aangewezen 

tijden en plaatsen.  

2. Er mag geen alcohol gedronken worden. 

3. Afval stop je in de meegebrachte vuilniszakken. Volle zakken deponeer je in de afvalbakken 

bij de blokhut. 

4. Op het terrein mag niet gegraven worden 

5. Niemand mag zonder toestemming het terrein af. 

6. Een uur na afloop van de laatste avondactiviteit heerst er in en om de tenten absolute stilte. 

De stilte duurt tot ’s morgens 7 uur. Tot die tijd blijf je in de tent en mogen er geen radio’s 

spelen. 

7. De jurering gebeurd door een onafhankelijke jury. Dit om een zo eerlijk mogelijke 

puntentoewijzing te garanderen. 

8. Per team moeten er minimaal 2 leid(st)ers het hele weekend dag en nacht aanwezig zijn. 

9. Ieder team zorgt voor 2 jerrycans, waarvan er 1 altijd gevuld is. 

10. Olie- en / of gaslampen zijn ten strengste verboden. 

11. Wees tijdens het hele toernooi sportief en gezellig. 

12. Waar deze regels niet voorzien, beslist de toernooi-commissie. 

13. Voor de leiding gelde de regels zoals die per afdeling bekend zijn. 

14. Als er onduidelijkheden zijn, kan men altijd iemand van de leiding van Harbrinkhoek 

aanspreken.  
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Routebeschrijving  
 Rijdt vanaf Almelo / Albergen bij de stoplichten bij de kerk via Mariaparochie naar 

Harbrinkhoek  

 Aan de rechterkant zien jullie na ongeveer 1 kilometer rijden de parkeerplaats van 

voetbalvereniging MVV’29  

 Hier kunnen jullie de auto’s parkeren  

 Jullie kunnen dan binnendoor lopen naar het toernooi terrein  

 Auto’s met tenten en materialen kunnen iets eerder rechtsaf slaan bij supermarkt Brughuis 

de Krön op. Dan kunnen jullie bij de telefoonmast even parkeren.  

 

Noodgevallen 
 

We hopen het natuurlijk niet, maar er kan altijd thuis iets gebeuren als jullie er niet zijn. Daarom 

hebben we een tweetal telefoonnummers en een adres waarop we altijd te bereiken zijn. Dit 

nummer mag natuurlijk alleen gebeld worden als er sprake is van echte noodgevallen. 

 

 

Blokhut Jong Nederland Harbrinkhoek 

Peuversweg 3 

7615 PV Harbrinkhoek 

  06-20444044 / 06-50671939 

 

 


