
 

 

Familietoernooi 
Leidse Hockey club Roomburg 
 
 
 

Zondag 3 juli 2022 9.30 – 17.00 uur 
 
Zondag 3 juli 2022 vindt het traditionele familietoernooi van LHC Roomburg weer plaats. Het toernooi is 
van oudsher een gezellig, uiterst recreatief toernooi voor samengestelde teams uit de Roomburg familie, 
die bestaan uit mannen en vrouwen, jongens en meisjes, beginners en gevorderden en cracks en kneuzen. 
Het leukste toernooi van het jaar! 
 
Maak een vriendenteam, een straatteam, een schoolteam, een team met oud team- of klasgenoten, een 
familieteam of wat voor team dan ook. Met ongeveer 15 spelers ben je er wel. Wacht niet te lang, want we 
hebben plaats voor een beperkt aantal teams. VOL=VOL 
Het thema dit jaar is 'Beestenboel', dus jullie worden verwacht jullie team een dierennaam te geven en 
jullie team-outfit hierop aan te passen.  
 
De kosten proberen we zo laag mogelijk te houden en zijn € 12,- euro per deelnemer (en daar krijg je heel 
veel voor terug, inclusief uitgebreide lunch!). Het inschrijfgeld dient op de dag zelf via de pin cashless te 
worden voldaan bij de bar. 
 
Schrijf je team daarom zo snel mogelijk in via evenementen@roomburg.nl! Geef hierbij aan uit hoeveel 
spelers jouw team vermoedelijk zal bestaan, wat de leeftijdssamenstelling is (aantal F-, E- en D-spelers) 
en globaal de speelsterkte van het team (aantal spelers op competitie-, recreatie-, en/of amateur niveau). 
Dit is absoluut noodzakelijk om ‘leuke’ pools te maken! 
 
Aanmelden kan uitsluitend door leden van Roomburg per e-mail via: evenementen@roomburg.nl tot 
uiterlijk 18 juni 2022. Zodra er voldoende teams hebben ingeschreven, wordt de inschrijving direct 
gesloten. 
 
Tijdens het familietoernooi gelden er speciale spelregels: 

• Er wordt gespeeld op een heel veld met 11 spelers (dus niet meer, want bij meer spelers wordt het 
echt veel te druk). 
• Er mag met een vaste keep of met een vliegende keep worden gespeeld. 
• Ieder team neemt levert een scheidsrechter. 
• De bal mag niet (nooit!) hoog worden gespeeld. 
• Er worden géén strafcorners of strafballen genomen. 
• De spelregels worden soepel toegepast voor de jongste spelers (bijv. niet fluiten voor iedere 
shoot). 
• Bij onveilige situaties voor de jongste spelers wordt direct gefloten. 
• En: Belangrijk: alleen de spelers van de F-, E- en D leeftijd mogen scoren! Wanneer twee teams 
tegenover elkaar staan die beiden niet beschikken over voldoende spelers uit de F-, E- en D leeftijd kan in 
onderling overleg van de laatste regel worden afgeweken. 
• Indien het ene team overduidelijk te sterk is voor het andere team worden direct door 
scheidsrechters aanvullende spelregels gesteld, zoals bijvoorbeeld,  
o minimaal 5 keer overspelen in de cirkel door de F, E en D'tjes, 
o Geen kinderen ouder dan 10 in de cirkel, etc. etc. 

Het gaat om de lol voor iedereen, niet om het (met zware overmacht) winnen.  
We hopen jullie te zien op 3 juli! 
Met sportieve groet, 
 
Namens de Evenementencommissie Roomburg  



 

 

Nike Haffmans en Thomas Reterink  


