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Uw bedrijf op een Hvv Hengelo shirt ?? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie, zie 

www.hvvhengelo.nl 
 

 
De “Club van Honderd” van de Hvv Hengelo, welke de 
vereniging financieel ondersteunt, is op zoek naar nieuwe 
leden. Heeft u interesse neem dan contact op met een van de 
bestuursleden van de “Club van Honderd”  
 
• Henry Kuiper, tel.: 06-30706726 – henengerk@gmail.com 
• Henk Bakker, tel.: 06-12111610 – henk.bakker@ziggo.nl 
 

 
Geachte gasten, HVV Hengelo spelers en supporters, 
 

Namens HVV Hengelo mag ik u van harte welkom heten op 
ons mooie sportpark “De Waarbeek” 
 
Dit jaar houden wij voor de 12e keer ons tweedaagse 
voetbaltoernooi de “Jan Weegink Memorial Cup”. Ook een 
speciaal woord van welkom voor fam. Weegink, we zijn trots 
dat we dit toernooi ter nagedachtenis aan Jan mogen houden. 
 
Als organiserende vereniging zijn we er weer in geslaagd om 
weer interessante teams vast te leggen voor dit toernooi, in 
afwijking van de vorige edities doen er nu 6 teams mee i.p.v 4 
teams daarvoor. De volgende teams doen mee, te weten 5 
tegenstanders van vorig seizoen vv Rood Zwart uit Delden, vv 
Twenthe uit Goor, sv Vosta uit Enschede, sv Wilhelminaschool 
uit Hengelo, ’t Centrum uit Enschede en natuurlijk ons eerste 
team. Het kunnen dus weer interessante wedstrijden worden 
voor alle teams. Wij zijn dan ook blij dat de bezoekende teams 
onze uitnodiging hebben aanvaard. We heten ze dan nogmaals 
van harte welkom op ons complex. 
 
Voor onze selectie is dit toernooi een mooi moment om vast 
te stellen waar ze staan na het zeer succesvolle seizoen waarin 
zij kampioen zijn geworden in de 4e klasse B. Ook voor de 
bezoekende teams is het natuurlijk een goede test vlak voor 
aanvang van de competitie. 

 
Wij vertrouwen erop dat het weer een mooi en sportief 
toernooi wordt met enthousiaste ondersteuning van de 

http://www.hvvhengelo.nl/
mailto:henengerk@gmail.com
mailto:henk.bakker@ziggo.nl


supporters. Met aansluitend een gezellig samenzijn in 
onze kantine “De Koepel”. 
 
Bij voorbaat gaat onze dank uit naar de organisatie, de 
scheidsrechters, de onderhoudsploeg en de koepel- 
Medewerkers. Zonder hun inzet heeft dit toernooi geen 
kans van slagen. 
 
Nogmaals veel voelbalplezier tijdens dit toernooi. 
 
Namens bestuur Hvv Hengelo 
 
Fons Nijland 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



weer verdedigen. Een maand voor het begin van de volgende 
editie wordt de cup persoonlijk door de Hvv Hengelo 
opgehaald bij de winnaar. 
• Er is geen inschrijfgeld aan verbonden. 
• Voor verlies of diefstal neemt de Hvv Hengelo geen 
verantwoordelijkheid. De leiders worden verzocht hun 
waardevolle spullen van de spelers in te nemen en kan deze 
eventueel in de kast in de bestuurskamer leggen. 
• van de deelnemende verenigingen wordt een sportief 
gedrag in en buiten het veld verwacht. 
• Bij aankomst dient u zich te melden bij het 
wedstrijdscretariaat. 
• Bij het niet nakomen van de gemaakte afspraak, dat het 
verplicht is om beide dagen met het eerste elftal te 
verschijnen, wordt er geen prijs uitgereikt. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Programma Jan Weegink Memorial Cup. 
 
Donderdag 20 Augustus 2015: 
 
Veld 1: Poule 1 – A. Hvv Hengelo  

         B. sv Wilhelminaschool  
         C. vv Rood Zwart 
 
Veld 3: Poule 2 – A. ‘t Centrum 

         B. vv Vosta  
         C. Twenthe Goor 
 
Aanvang wedstrijden:  19.00 uur A - B 
    20.00 uur A – C 
    21.00 uur B – C 
 
Zaterdag 22 Augustus 2015 :  
    
Aanvang wedstrijden 18.30 uur 
 
Veld 1     nummers 1 poule 1 & 2 – grensrechters nrs 2 
Veld 2     nummers 2 poule 1 & 2 – grensrechters nrs 3 
Veld 3     nummers 3 poule 1 & 2 – grensrechters nrs 1 
  
Nabeschouwing wedstrijden vanaf 19.45 uur en 
prijsuitreiking circa 21.00 uur. 
 



 
Winnaars “Jan Weegink Momorial Cup” 
 
2002  Enschedese Boys 
2003  GFC Goor 
2004   Hvv Hengelo 
2005  Hvv Tubantia 
2006  Hvv Hengelo 
2007  Hvv Hengelo 
2008  Koninklijke UD 
2009  Hvv Hengelo 
2010  Victoria ‘28 
2011  Hvv Hengelo 
2012  Niet gespeeld 
2013  Niet gespeeld  
2014  Hvv Hengelo 
2015   ????? 
 
 
 

           
 
 

 
Reglement voor de “Jan Weegink Memorial Cup” 
 
• Er wordt gespeeld volgens de bepalingen en reglementen 
van de KNVB. 
• Er zijn officiële scheidsrechters aangevraagd via de SHO. 
• Uw assistent scheidsrechter zal vlaggen bij een andere 
wedstrijd. 
• De wedstrijden worden officieel aangevraagd bij de KNVB. 
• Donderdagavond twee poules van 3 teams spelen een halve 
competitie met twee wedstrijden van 45 minuten.  
• Zaterdagavond de finalewedstrijden van 2 x 45 minuten 
• Bij een gelijke stand wordt er niet verlengd maar zullen er 
direct door ieder team 5 strafschoppen om en om worden 
genomen. Mocht het hierna nog gelijk zijn dan gaan we 1 om 1 
schieten tot er een beslissing is gevallen. 
• Men dient zelf voor reserve tenue’s te zorgen. 
• Protesten kunnen niet worden ingediend. 
• Een rode kaart betekent uitsluiting voor verdere deelname 
aan beide dagen. 
• In alle gevallen warin het reglement niet voorziet, beslist de 
organisatie. 
• Er zal ook om een fair-play cup gestreden worden. De 
scheidsrechters zullen na afloop van de wedstrijd cijfers geven 
aan de clubs. 
• De gewonnen “Jan Weegink Memorial Cup” zal eigendom 
blijven van de Hvv Hengelo. De winnaar mag hem volgend jaar 

 


