
 

Uitnodiging 

De leukste voetbalquiz voor iedereen die zich HMVV-er voelt en in teamverband een supergezellige 

avond wil beleven op vrijdag 30 augustus 2019. Iedereen kan winnen want het draait niet om pure 

clubkennis of voetbalvaardigheid. Ook creativiteit, vernuft en gezond boerenverstand tellen mee. 

Aftrap om 19.45 uur vanaf De Leeuwerik én op elk starthonk kriskras door Hooge Mierde. Teams 

bestaan uit 11 spelers met enkele reserves én een coach/verzorger. De captain van elk team meldt 

zich om 19.30 uur bij de VAR op De Leeuwerik. De eindstand wordt diezelfde avond bekendgemaakt 

door onze eigen VAR. Oftewel, er staat jullie een geweldige 3e helft te wachten in de tent. 

Voor (gratis) deelname vragen wij je uiterlijk 1 juli 2019 aan te melden via voorzitter@hmvv.nl met 

vermelding van: 

• Naam (of voorlopige naam) van het team 

• Teamcaptain met 06-nummer (voor praktische bereikbaarheid en opdrachten op 30 aug.) 

• Huisadres in Hooge Mierde (als start/thuishonk op 30 aug.) 

 

De exacte teamopstelling (zie formulier op pagina 2) hoeft bij aanmelden nog niet bekend te zijn. 

Mocht je – voorafgaand aan je aanmelding – meer willen weten hierover, bel dan 06 22521061 (Geert) 

of 06 83705681 (Wilfred). Als je (nog) geen team hebt en je wilt wel graag meedoen, geef je dan als 

‘speler’ op. Dan zorgen wij ervoor dat je in een team wordt opgenomen. 

Graag willen we donderdag na Mierd kermis (11 juli 2019) de basis teamopstelling en naam weten. 

Een week later kan elk team alvast een opdracht, via whatsapp, verwachten voor de warming up in de 

zomerstop.  

 

De 4 scheidsrechters van de VAR: 

Anouk de Groot-Vinken 

Jan Hermans (Djus) 

Geert Wouters (van Jos Klap) 

Wilfred Meulenbroeks (van Nic van Geukes) 
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Reserves: 12 _______________________ 

13 _______________________ 

14 _______________________ 

Coach/verzorger    _______________________ 

 

  

 

  
 

Aanmeldformulier 

De opstelling van ___________________________________________ (teamnaam) 

Teamcaptain : __________________________________ Tel 06-_______________ 

Huisadres / starthonk 30 aug. : ___________________________________________ 

 

 

 


