
 

  

 
Presentatiepakken voor het nieuwe seizoen! 

 
 
 
Hallo Allemaal, 
 
Zoals er recent is gecommuniceerd hebben wij de mogelijkheid gekregen om nieuwe pakken te gaan 
aanschaffen voor het nieuwe handbal seizoen. Er is al een kies moment geweest voor de leden om 
het nieuwe pak uit te kiezen. Het is het pak hieronder geworden!  

 
Graag willen wij dat iedereen zijn/haar pak in de juiste maat krijgt en 
daarom hebben wij een pas moment georganiseerd. Het zal allemaal 
gebeuren op Zaterdag 13 Juni, dit zal per team gaan plaats vinden (zie 
de bijlage wanneer jouw team aan de beurt is). Dit alles zal gaan plaats 
vinden op het Het Hoge Laar. 
 
Nadat jij jouw juiste maat pak hebt gevonden kan je dit noteren op de 
lijst en zal ook deze maat voor jou besteld worden. In jouw pak komt 
een persoonlijk nummer die gekoppeld gaat wordt aan jouw sportlink 

account. Het is dus echt van belang dat wij de juiste maten door krijgen! 
 
Hiernaast is het ook van belang dat jij jouw eigen handbal meeneemt, deze zal bij een speciale tafel 
(beachveld) worden beoordeeld of deze nog een seizoen mee kan. Als dat niet het geval is wordt dit 
genoteerd en wordt er nieuwe besteld voor volgend seizoen. 
 
Denken jullie er ook aan dat er een mogelijkheid is om je oude trainingspak over te nemen. De prijs 
voor het totale trainingspak bedraag €12,50. Wil je alleen een jack of broek, dan is de prijs € 7.50 per 
item. Het is mogelijk om eventueel een andere maat te bestellen. Uiteraard is dit afhankelijk of de 
gewenste maat beschikbaar is.  De betaling hiervan hoeft pas bij het omruil moment van oude naar 
nieuwe pakken.  
 
Gezien wij rekening moeten houden met de corona maatregelen zijn er een aantal punten waar wij 
ons allemaal aan moeten houden. Hiernaast is er ook een looproute aanwezig, graag deze van 
tevoren bekijken zodat je weet waar je heen moet! 

• Hou je aan de voorgeschreven regels van het RIVM, dus bij verkoudheidsklachten en/of 

koorts blijf je thuis.  

• Hou je aan de aangegeven looproutes.  

• De coaches van de jeugdteams zijn verantwoordelijk voor het opschrijven van de maten van 

de jeugd.  

• Ouders zijn helaas niet welkom op het terrein, wij vragen jullie om op de parkeerplaats te 

wachten op je kind.  

• Wil je gebruik maken van handschoenen/mondkapjes o.i.d., wil je deze dan zelf meenemen! 

• Er zal handgel aanwezig zijn, gebruik deze bij aankomst.  

• Het passen van volwassen maten zal buiten gebeuren (op het veld) dus zorg zelf voor een 

korte broek/ shirt o.i.d. onder de kleding voor het passen.  

 
Met vriendelijke groet,  
De materiaalcommissie van HV Zwolle  



 

Pasmoment trainingspakken en balcontrole: 
Binnen passen: jeugd t/m B: 
8.30-9.00 uur: F team 
9.15-10.15 uur: 2 x E team 
10.30-11.45 uur: 4 x D team 
12.00- 12.30 uur: jongens C team 
12.45- 13.30 uur: 3 x C team meiden 
13.45 -14.45 uur: 2 x B team 
14.45- 15.15 uur: coaches  
 
 
Buiten passen: senioren en A-jeugd 
Het veld wordt verdeeld: 
*maat op elke hoek van het veld en op de middenlijn, zelf op formulier aangeven welke maat je wilt 
bestellen! 
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9.00 -9.45 uur: A1 meiden 
10.00-10.45 uur: dames 4 (evt +midweek) 
11.00-11.45 uur: dames 3 
12.00- 12.45 uur: dames 2 
13.00 13.45 uur: dames 1 
14.00-14.45 uur: heren 1 
15.00-15.45 uur: heren 2 
 
Nb: ook zal er een tafel zijn bij het beachveld, waarbij je huidige bal gecontroleerd wordt, voorzien 
wordt van jouw eigen nummer of er wordt genoteerd dat je een andere maat bal nodig bent! DUS 
NEEM JE HUIDIGE BAL OOK MEE!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    XL           XLL 



 

Plattegrond en looproute:  
 

 
 

• De route zal met pijlen en bordjes worden aangegeven op het sportcomplex! 

 

 


