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AFTELLEN…. NAAR  

27 december 

Tussen Kerst en 

Nieuwjaar zullen weer 

een aantal teams van 

onze vereniging in hun 

klasse deelnemen aan 

de strijd om de 

LimfjordsCup 2021 

Een hele bijzondere 

ervaring voor de 

nieuwkomers, een 

mooie herhaling voor 

de veteranen. Prestatie 

en plezier gaan hand in 

hand bij dit enorme 

basketbal-evenement.  

Er zullen er zo’n 1500 

deelnemers en 150 

teams aanwezig zijn uit  

verschillende landen. 

Ja, er wordt anders 

gebasketballed. 

Harder... en er wordt 

minder voor fouten 

gefloten. Er wordt dus 

veel inzet en een goede 

mentaliteit van je 

verwacht! 

YES!  

 
We gaan weer naar Denemarken om te strijden om de Limfjords-cup dat 
voor de 30ste maal wordt georganiseerd door Lemvig Basket. 
 
BVH is al jarenlang op dit internationale toernooi vertegenwoordigd en ook 
deze keer zullen we weer van de partij zijn met aantal meisjes- en 
jongensteams.  
 
Op 27 december, in de vroege uurtjes, vertrekken we per touringcar naar 
Denemarken. De ruimte in de bus is beperkt, maar mocht er plek over zijn 
dan kunnen ouders met ons meereizen. 
 
Ouders kunnen in overleg en tegen een vergoeding met de bus mee reizen. 
Zij kunnen ook op eigen gelegenheid gaan, maar zullen zelf voor 
overnachting dienen te zorgen. Verderop in dit document doen wij hiervoor 
enkele suggesties. De slaapplaatsen in de scholen zijn alleen voor 
deelnemers en begeleiding. 
 
Teams die meegaan dienen uit minimaal 8 spelers te bestaan. Gaat jouw 

team mee, dan dient je persoonlijke inschrijving uiterlijk vóór 15 oktober a.s. 

bij je trainer coach ingeleverd te zijn.  
 
De kosten voor deelname en wat je daarvoor kan verwachten staan op het 
volgende blad beschreven. 
 

Betaling geschiedt op basis van een éénmalige machtiging tot automatische 

incasso, waar het verschuldigde bedrag voor deelname begin december zal 

worden geïncasseerd door onze penningmeester. 

 
 
 
 
  
 
 

     
 

 

 

Inschrijven 

uiterlijk  

15 oktober! 



 

 

All-in pakket voor spelers en speelster. 
 

- Busreis naar Lemvig en terug naar Hoofddorp. 
- Deelname aan het toernooi. 
- Overnachtingen in de scholen in Lemvig van maandag tot en met donderdag. 
- 9 maaltijden van diner op maandag tot lunch op donderdag. 
- Gratis transport tussen de sportlocaties. 
 

Indicatie 225,- per persoon 

 
 

All-in pakket voor teambegeleiders. 
 

- Busreis naar Lemvig en terug naar Hoofddorp. 
- Overnachtingen in de scholen in Lemvig van maandag tot en met donderdag. 
- 9 maaltijden van diner op maandag tot lunch op donderdag. 
- Gratis transport tussen de sportlocaties. 

                                                            

     180 Euro per persoon. 

 

 
Cup Pass voor niet spelers/ouders 

 

9 maaltijden van diner op de dag van aankomst tot lunch op de dag van vertrek. 
 

95 Euro per persoon.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

     
 

 

 

 

Automatische incasso 

begin december! 

DEELNAME EN 

KOSTEN... EN WAT JE DAARVOOR KRIJGT 
Hieronder staan de verschillende pakketten en hetgeen je hiervoor kan verwachten. 



 

 

AANDACHTIG LEZEN 
WAT MOET (EN MAG) JE 

MEENEMEN. 
Hieronder een lijst met spullen die je in ieder geval moet meenemen. Daarnaast staat het je vrij om dit aan te 

vullen met wat je denkt nodig te hebben.  

Buiten je basketbalkleding moet je meenemen: 

Eten en drinken 

Eten en drinken voor de heenreis. Op de dag van de terugreis wordt er nog een ontbijt en lunch 

geserveerd. Voor de terugreis kan je eventueel nog wat drank en eten meenemen. Onderweg 

stoppen we nog een paar keer om je de gelegenheid te bieden op eigen kosten een hapje te eten, 

de traditionele McDonalds / Burgerking stop zal er zeker weer zijn .  

Reisbescheiden 

Een geldig paspoort of Europees identiteitsbewijs. 

Ziektekostenverzekering 

Pasje of (kopie)inschrijvingsbewijs.  

Slaapplaats 

Luchtbed, slaapzak, kussen en nachtkleding.  

Kleding 

Makkelijke (sport)kleding, warme jas, das, muts, handschoenen, trui of sweater, goede schoenen 

en zwemkleding.  

Verzorging 

Ondergoed, voldoende (sport)sokken, handdoeken, doucheslippers en toiletartikelen. 

Medicijnen 

Gebruik je medicijnen, vergeet dan niet om deze mee te nemen.  

Zakgeld 

In Denemarken kan niet met Euro’s worden betaald. Zorg er dus voor dat je pinpas is open gesteld 

voor Denemarken om te kunnen pinnen. Het is mogelijk te pinnen in Lemvig, echter alleen wanneer 

daar tijd voor is. Het is niet noodzakelijk om veel geld mee te nemen aangezien we bijna altijd op de 

sportcomplexen vertoeven. Genoeg geld voor wat drinken en een versnapering is voldoende. 

Waardevolle artikelen 

Wij raden het af om sieraden en andere waardevolle spullen mee te nemen.  

Wees verstandig en laat dergelijke zaken thuis! 

 
 
 
  
 
 

     

 

 

Laat waardevolle 

artikelen en sieraden 

thuis! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET PROGRAMMA 
DE REIS EN WEDSTRIJDEN 
Hoelaat we in de nacht van 27 december vertrekken weten we natuurlijk. Hoelaat we op 31 december terug zijn 

is afhankelijk van de tijd waarop we vanuit Lemvig vertrekken.  

De heenreis naar Lemvig 

 
Om op tijd in Lemvig aan te komen en nog gebruik te kunnen maken van de avondmaaltijd, is het 
noodzakelijk om op tijd te vertrekken. Het is de bedoeling dat de touringcar op maandag 27 
december omstreeks 04:30 uur vanaf het SKWA vertrekt. De reis is ca. 850 kilometer en onder 
gunstige weersomstandigheden hopen we omstreeks 16.30 uur in Lemvig te arriveren. 
 

Wedstrijden 
 
Op 28, 29 en 30 december worden de poulewedstrijden, halve finales en finales gespeeld. 
Iedere poule bestaat uit 4 teams en de teams spelen in drie wedstrijden allemaal tegen elkaar. 
De wedstrijden worden gespeeld op basis van 2x 15 minuten doorlopende tijd. De nummers 1 en 
2 van iedere poule gaan door naar de A-finale ronde, terwijl de nummers 3 en 4 verder spelen in 
de B-finale ronde.  
 

De terugreis naar Hoofddorp 

 

De busreis duurt dus zo’n 12 uur. Afhankelijk van de vertrektijd komen we ergens in de vroege 

uurtjes van 31 december weer aan in Hoofddorp. 
 

Coronavirus COVID-19   
 
Betreffende het coronavirus blijven wij de adviezen en voorschriften van het RIVM en overheid volgen. 
Ook de Deense voorschriften volgen wij, hierbij gelden de zelfde regels als in Nederland voor het beoefenen van 
sporten. 
Mochten er plotselinge veranderingen plaats vinden houden we alle leden hier van op de hoogte.  

 

Vertrek  

27 december 

omstreeks   

04:30 uur 



 

 

 

 

 

 

Overnachten buiten het complex. 
 

Voor belangstellenden die mee willen is er ruim voldoende gelegenheid om in, of in de nabijheid 
van Lemvig te overnachten. Hieronder staan enkele suggesties voor hotels in Lemvig.  
 
Zorg dat je snel reserveert! Het Limfjordscup toernooi is erg populair en met de grote stroom van 
bezoekers in het kleine Lemvig is het noodzaak om vroegtijdig te reserveren om teleurstelling te 
voorkomen. 

SUGGESTIES  
 

VOOR OVERNACHTING VAN 

OUDERS 
Fantastisch als u mee gaat! U dient echter wel voor eigen slaapgelegenheid te zorgen. 

 

    

Reserveer op tijd. 

Voorkom 

teleurstelling! 

Er is uiteraard meer in-, en rondom 
de directe omgeving van Lemvig te 
reserveren.  
 
Hiervoor zijn diverse bookingsites op 
het internet te vinden.  
 
 



 

 

 

 

 

TRANSPORT EN NOG WAT 

REGELTJES 
Helaas weten we uit ervaring dat het noodzakelijk is om een paar regels met betrekking tot de bagage op te 

stellen. Per slot van rekening gaan we met een bus vol spelers en speelsters en is de ruimte beperkt! 

Contactgegevens 

Ingeval van een noodsituatie 

kan contact worden 

opgenomen met; 

Marcel Grit 

+31 6 22 19 66 08 

 

 

Contactpersoon bij Lemvig 

Basket is René Jacobsen en hij 

is bereikbaar op 

telefoonnummer  

+45 97820806.  

 

Het telefoonnummer van het 

Lemvig Gymnasium is  

+45 22285650.  

 

Meer informatie over het 

toernooi is te vinden op: 

 www.lemvigbasket.dk 

 

Deelname 

is op 

eigen risico! 

Bagage 

Het is absoluut niet toegestaan om koffers mee te nemen! Liefst 
een grote sporttas of eventueel een kleine trolley. Het is ook niet 
toegestaan om naast een slaapzak, meer dan twee stuks bagage 
mee te nemen. Voor in de bus is aan te raden om een kleine tas, 
rugzak of plastic tas mee te nemen.  
 

Gebruik telefoon 

’s Nachts is het niet toegestaan om in de slaapvertrekken je 
telefoon aan te hebben. Coaches en begeleiders zijn vanwege 
bereikbaarheid hiervan uitgezonderd.  
 

Deelname en aansprakelijkheid 
Deelname aan dit toernooi geschiedt volledig op eigen risico. 
Basketballvereniging Hoofddorp is niet aansprakelijk voor verlies, 
diefstal of vernieling van persoonlijke bezittingen van deelnemers. 
 

Wij adviseren iedereen om een reisverzekering af te sluiten! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

BELANGRIJK! 


