
De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om een opgegeven team, na overleg met de contactpersoon van het 
betreffende team, in te delen in een andere poule. 

        

 
Beste hockeyfamilies,  
 
Op zaterdag 24 augustus 2019 zal deze 41e editie van het beroemde FAMIX toernooi 
plaatsvinden. Anders dan de afgelopen jaren dus niet in de maand juni. Dat is het gevolg van 
volle hockey planningen in die maand. De organisatie gaat verder op de weg die we de laatste 
jaren zijn ingeslagen waarbij gezellig samenzijn met familie en vrienden centraal staat.  
Kun je géén team samenstellen dat geheel uit één familie bestaat dan kun je ook kijken of je 
met een of meer andere families kunt “fuseren”.  
We streven naar een competitie- en een recreatiepoule, zodat iedereen op zijn / haar niveau 
kan hockeyen. Of dit lukt is afhankelijk van de aanmeldingen. Om het voor iedereen 
aantrekkelijk te houden hanteren wederom de volgende leeftijdsgrenzen: de minimum 
leeftijd in de recreatiepoule is 8 jaar. In de prestatiepoule is de minimum leeftijd 12 jaar. 
 
 
Het inschrijfgeld is  € 125,- per team. 
 
De agenda van zaterdag 24 augustus ziet er globaal als volgt  uit: 
 

9.30 uur: Clubhuis open. Ontvangst met koffie en iets lekkers. 
10.15 uur: Opening toernooi. 
10.30 uur: Aanvang van de wedstrijden. 
12.30 uur:  Lunch  (er zijn 15 lunchbonnen per team). 
14.00 uur: Vervolg wedstrijden. 
17.45 uur: Borrel en prijsuitreiking.  

 
Bijgesloten tref je het reglement en tevens het inschrijfformulier aan. 
 
Inschrijven vóór 1 juni. Bericht aan:  famix@hchelmond.nl  
Teams worden ingeschreven in volgorde van betaling. Dit is nodig in verband met een 
mogelijke limiet aan aantal inschrijvingen. 
Bank rekening :  NL79 RABO 0121 8381 02 t.n.v. Hockeyclub Helmond  

inzake Famix 2019 o.v.v. Familie- teamnaam 
 
Wij rekenen op jullie deelname!    
Voor verdere informatie: zie www.hchelmond.nl 
    
Volg ons ook op Facebook: “Famix Toernooi”. 
https://www.facebook.com/Famix-Toernooi-1479645918931310/  
 
De Famix commissie, 
Louis van Asten, Laurens van Thiel, Harm Roffelsen, Henk-Jan Heling en  Jan van Asten.  
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