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25 & 26 juni is het weer zover , de tweede editie van de nh-kempa 
handbaldagen. 
 
Wij hebben er net als vorig jaar weer ontzettend veel zin in, dit 
jaar iets anders opgezet! Maar de basis blijft hetzelfde:  
 
Twee dagen tophandbal in ’t zand. maandenlange voorbereiding 
hebben geleid tot een mooie opzet, waar we erg trots op zijn. 
Het programma is te lezen in dit programmaboekje. 
 
Hierin kun je zien welke handballers er langskomen en welke 
sponsoren de nh-kempa handbaldagen mede mogelijk maken. 
 
Wij bedanken onze sponsoren En HV geel-zwart voor de prettige 
samenwerking en kijken uit naar de volgende  
NH-kempa handbaldagen. 
 
Op onze facebook en instagram pagina stellen onze trainers zich 
nog even persoonlijk voor. 
 
We zien je graag op 25 & 26 juni! 
 

@nvwsports  Nvw-sports 
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Robin nagtegaal 

Op de NH-kempa handbaldagen komen verspreid over 2 

dagen top handballers langs.  

 

Hieronder kun je zien welke top handballers jou training 

komen geven. Op onze facebook en instagram pagina 

stellen de handballers zichzelf ook nog even aan jullie 

voor!   

 

Marnix roos 

  

SINDS 2018 SPELEND VOOR HV 
KRAS VOLENDAM. KWAM UIT 
VOOR ORANJE u21. 
 
AANWezig: 26 juni 

1. Onze trainers 

SINDS 2017 SPELEND VOOR HV 
KRAS VOLENDAM. KWAM UIT 
VOOR ORANJE u16 t/m u21. 
 
AANWezig: 26 juni 
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Tom zwarthoed 
Komt na de zomer van 2022 uit voor 
grootmacht sc magdeburg IN 
DUITSLAND, speelde voor ORANJE u16 
t/m U21.  
AANWEZIG: 25 & 26 juni 

.. 

Marit Huiberts  
In de zomer van 2021 overgestapt van volendam naar  
Ringkøbing Håndbold A/S in denemarken. Marit 
speelde interlands voor de u17 t/m 21 en kwam  
Uit voor voc en hv kras/volendam. 
 
AANWezig: 25 & 26 juni 

1. Onze trainers 

ISA TERNEDE 
ISA TERNEDE SPEELT AL SINDS …. BIJ DE VICE-
LANDSKAMPIOEN VOC, HIER WON ZE IN 2018 & 2019 de 
landstitel. Ook speelde isa jeugdinterlands voor het 
nederlands handbalteam 
 
AANWezig:  25 of 26 juni (ntb) 
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Arjan versteijnen 

Anouk dekker  

 

SINDS 2022 spelend voor bevo uit 
panningen.  KWAM UIT VOOR ORANJE u21 
en debuteerde onlangs in de a-ploeg. 
 
AANWezig:  25 juni 

in 2021 stapte anouk over van geel-zwart naar vzv. 
Hier speelt ze in de eredivisie tegen onze andere 
trainster isa! Ook speelt ze met vzv in europa. 
 
 
AANWezig: 25 of 26 juni (NTB) 

ZoE Sprengers 
Sinds 2020 speelde zoë voor TSV BAYER Leverkusen.  
Zoë speelt voor het nederlands handbalteam en 
speelt hier op de linkerhoek. Vanaf de zomer van 2022 
speelt zoe bij bvb dortmund. 
 
Aanwezig: 25 & 26 juni  
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Noah van Wieringen  
SINDS 2021 weer spelend voor hv kras 
volendam. KWAM UIT VOOR ORANJE u16 
t/m u21. 
 
AANWezig: 25 & 26 juni 

1. Onze trainers 

Laatste trainerS 
ONZE LAAtste trainers worden bekend 
gemaakt via onze socials! 
 
Hou de insta en facebook goed in de 
gaten om op de hoogte te blijven. 
@nvwsports 
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25  & 26 juni IS HET ZOVER, DE NH-KEMPA HANDBALDAGEN. 2 DAGEN TOPHANDBAL 
OP HET SPORTCOMPLEX VAN HV GEEL-ZWART.  
 
Bij aanvang WORDen Jullie verdeeld IN KLEINE GROEPJES BINNEN JE 
LEEFTIJDSCATEGORIE en voor zover dat kan per team.  Daarna volgt 
ongeveer een uur de tijd per onderdeel. 
 
DE verschillende ONDERDELEN ZIJN: 
- BEACHHANDBAL op de beachvelden 
- ZAALHANDBAL in de multitreffer 
- spelletjes op de buitenvelden 
- de grote kempa quiz bij de kantine 
- nh kempa speurtocht. 
- de workshop herstellen van onze sponsor blackroll (26 juni) 
- NH-kempa beachhandbal cup 
 
DE TRAINERS VERSPREIDen zich OVER DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN EN GAAN 
ERVOOR ZORGEN DAT JE ONDER TOPBEGELEIDING TRAINING KRIJGT. 
 
Gedurende de dag IS er RUIMTE VOOR TWEE KORTE pauzes.  
TIJDENS DEZE pauzes IS ER dit jaar geen ETEN EN DRINKEN VOOR JE 
GEREGELD,wel hebben we een fruitje en wat limonade voor je klaar 
staan.  IN DE MIDDAG IS ER TIJD VOOR EEN FOTOMOMENT MET JE FAVORIETE 
TRAINERS. 
 
De 25e sluiten we af met een speurtocht 
 en de 26e sluiten we af met de nh-beachhandbalcup. 
 

2. PROGRAMMA 
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tijd ACTIVITEIT 

08:45 Aanvang nh-kempa handbaldagen 

Kom op tijd, om 09:15 worden de nk-kempa handbaldagen geopend. Vanaf 08:45 uur ben je welkom. 

09:15 Opening nh-kempa handbaldagen 

Om 09:15 worden de trainers nogmaals voorgesteld en word de dag officieel geopend. 

09:30 Eerste ronde nh-kempa handbaldagen 

Om 09:30 begint de eerste ronde van de nh-kempa handbaldagen. 

10:30 Tweede ronde nh-kempa handbaldagen 

Om 10:30 begint de tweede ronde van de nh-kempa handbaldagen. 

11:30 Kleine eet en drinkpauze 

Om 11:30 tijd voor een tussendoortje, er is een koekje fruitje en limonade. 

12:00 Derde ronde nh-kempa handbaldagen 

Om 12:00 begint de derde ronde van de NH-kempa handbaldagen 

13:00 Vierde ronde Nh-kemp handbaldagen 

Om 13:00 begint de vierde en laatste trainingsronde van de NH-kempa handbaldagen 

14:00 Fotomoment, Middageten en grote pauze 

Om 14:00 is er tijd voor jou om op de foto te gaan met je favoriete trainers . Daarna  is er tijd voor 

een boterham en wat drinken. Neem deze mee. 

14:30 Nh-Kempa handbal Speurtocht 

Het afsluitende toernooi waarbij er gestreden wordt om de prijzen van de nh-handbaldagen. 

15:45 AFSLUITING EN PRIJSUITREIKING NH-kempa handbal speurtocht 

AFSLUITING VAN DE NH-KEMPA HANDBALDAGEN MET een AFSLUITENDE PRIJSUITREIKING. 

2. PROGRAMMA 25 juni 
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tijd ACTIVITEIT 

08:45 Aanvang nh-kempa handbaldagen 

Kom op tijd, om 09:15 worden de nk-kempa handbaldagen geopend. Vanaf 08:45 uur ben je welkom. 

09:15 Opening nh-kempa handbaldagen 

Om 09:15 worden de trainers nogmaals voorgesteld en word de dag officieel geopend. 

09:30 Blackroll workshop + looptrainen / warming up 

Om 09:30 begint de eerste ronde van de nh-kempa handbaldagen. 

10:30 eerste ronde nh-kempa handbaldagen 

Om 10:30 begint de eerste ronde van de nh-kempa handbaldagen. 

11:30 eet en drinkpauze 

Om 11:30 tijd voor een tussendoortje, er is een koekje en limonade en  

12:00 tweede ronde nh-kempa handbaldagen 

Om 12:00 begint de tweede ronde van de NH-kempa handbaldagen 

13:00 derde ronde Nh-kemp handbaldagen 

Om 13:00 begint de derde trainingsronde van de NH-kempa handbaldagen 

14:00 Fotomoment, Middageten en grote pauze 

Om 14:00 is er tijd voor jou om op de foto te gaan met je favoriete  

14:30 Vierde ronde NH-kempa handbaldagen 

Om 14:30 begint de vierde en laatste trainingsronde van de nh-kempa handbaldagen 

15:30 Aanvang nh kempa beachcup 

Het afsluitende toernooi waarbij er gestreden wordt om de prijzen van de nh-handbaldagen. 

16:45 Afsluiting nh kempa handbaldagen + prijsuitreiking. 

2. PROGRAMMA 26 juni 
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Wat leuk dat je komt bij de nh-kempa handbaldagen, hierbij nog 
nog wat extra informatie over de handbaldagen: 
 
Zoals eerder vermeld krijg je op de handbaldagen een mooi 
kempa-handbalshirt. Dit shirt is mede mogelijk gemaakt door 
onze sponsoren . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast gaan alle deelnemers ook naar huis met een paar 
kempa sokken en kun je prijzen winnen. Ook zijn dit jaar onze 
kempa goodiebags weer goed gevuld, afhankelijk van je 
deelnamedag krijg je bijvoorbeeld: 

- Een handbalinside magazine 
- Stickers en kaartjes van de handbaldagen 
- Mini-roller van blackroll 
- Sleutelhangers van het nhv 
 

3. Info voor jou 
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Natuurlijk hebben we net als vorig jaar een heleboel leuke 
prijzen om weg te geven.  Zo geven onze trainers allemaal een 
trainingsshirt weg, hieronder een greep uit de prijzen kast: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast deze shirts en ballen maak je nog kans op veel meer andere 
prijzen!  
 
sommige prijzen worden weggegeven met  behulp van een 
lotingssysteem tussen de aanmeldingen, andere kun je winnen 
door de challenges op de handbaldagen te winnen. 
 

3. Info voor jou 
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Leuk dat uw kind meedoet aan onze handbaldagen. naast uw kind 
bent u zelf natuurlijk ook van harte welkom op onze 
handbaldagen.  
 
De kantine is geopend en we zouden het alleen maar gezellig 
vinden als er zich meer mensen op onze handbaldagen bevinden! 
 
de betaling van de handbaldagen is mogelijk op verschillende 
manieren: 
 
- Overmaken op ons rekeningnummer: 

 nl09 knab 0401 3570 31 
 
gelieve over te maken met de omschrijving als volgt: 
ticketnummer / naam 
2s09-4skb-sqk / noah van wieringen 
 
Het ticketnummer is terug te vinden op het ticket dat 
verzonden is na aanmelding. 

 
- Contant bij aankomst. 
- Qr-code scan bij aankomst via online bankieren. 

 
 

4. Info voor de ouders 
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De NH-kempa handbaldagen hadden niet kunnen plaatsvinden 
zonder onze sponsoren. wij bedanken hierbij onze trouwe 
sponsoren en kijken uit naar eventuele toekomstige 
samenwerkingen.

4. Onze sponsoren 

Kempa is het handbalmerk van nederland. Niet 

voor niets lopen veel van onze trainers op de 

laatste kempa schoenen. We zijn trots dat 

kempa zich als naamsponsor verbind aan onze 

handbaldagen. 

 

Kempa bedankt! 

 

handbalinside, het handbalplatform van 

nederland waar je alles leest over de 

laatste nieuwtjes uit de handbalscene. 

 

Handbalinside bedankt! 

Kaan transport is een  dynamisch 

transportbedrijf. Al jaren een stabiele 

kracht binnen de transport sector. Wie  aan 

wieringen denkt, denkt aan kaan. 

 

Kaan transport bedankt! 
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e 
Via handbalshop.nl krijgt u de beste kwaliteit voor 

de laagste prijs. Mooie kempa schoenen of een nieuwe 

kempa handbal, alles is te verkrijgen via de webshop. 

 

Handbalshop.nl bedankt! 

Handbalschool noord-holland, de plek voor de 

doorontwikkeling van  handbaltalent. Via de 

handbalschool stoten talenten door naar het 

hoogste podium. 

 

Handbalschool noord-holland bedankt! 

4. Onze sponsoren 

Blackroll staat voor een goed herstel en een 

vernieuwende manier van lichaamsverzorging. Met de 

producten van blackroll herstel je het snelst en 

word jij het fitst. 

 

Blackroll bedankt!  
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Tijsen agrarische dienstverlening, uw hulp bij 

problemen in de agrarische sector. Een appje en hij 

staat klaar. 

 

Thomas tijsen bedankt! 

4. Onze sponsoren 
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5. HV geel-zwart 

 

De nh-kempa handbaldagen zijn dit jaar bij hV geel-zwart. De 
handbalvereniging uit ’t zand stelt de dit jaar beachvelden en 
het buitenveld ter beschikking. daarnaast kunnen we gebruik 
maken van het prachtige sportcomplex in ’t zand. 
 
Ook voor HV geel-zwart is er ruimte om hun sponsoren te 
bedanken. Op de volgende pagina een overzicht van alle jeugd- en 
hoofdsponsoren van  Hv geel-zwart. 
 
We bedanken HV geel-zwart voor de prettige samenwerking. 
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Noah van Wieringen 

 

Beste sponsoren. 
Namens HV geel-zwart, bedankt voor het sponseren gedurende dit rare 

seizoen. 
Zonder jullie kunnen wij niet bestaan. 

Liefs de leden van hv geel-zwart.  
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6. Contact 

Heb je nog vragen of wil je meer weten over de nh-kempa 
handbaldagen. 
 
Neem dan contact met ons op via onze website of ons emailadres: 
www.nvwsports.com 
n.van.wieringen@handbal.nl / noahvanwieringen@live.nl 
 
ook zijn wij telefonisch te bereiken via: 
0610643009 
 
Tot 25 en 26 juni! 


