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datum betreft 

13 oktober 2017 4 dagen Blacklight toernooien: Raaijhal Overloon 

 

 

 

 

Geachte vereniging, 

 

Volleybalvereniging Sportivo en Voetbalvereniging SSS ’18 uit Overloon, 

Korfbalvereniging DES uit Vierlingsbeek en Handbalvereniging Manual uit Venray 

organiseren in samenwerking Goemans Raaijhalbeheer een 4-daags blacklight toernooi in 

sporthal de Raaijhal te Overloon.  

Vorig jaar was de eerste keer dat dit uniek evenement werd georganiseerd in de regio 

Noord-Brabant en Noord Limburg en bleek een succes. 86 teams en ruim 400 

deelnemers hebben, verdeeld over 4 dagen hieraan deelgenomen.  

 

Voor de organisatie dus reden genoeg om dit event te continueren en is dus absoluut een 

aanrader dus om hieraan deel te nemen of te komen kijken! 

 

Daarom vragen wij graag uw aandacht voor onderstaande informatie waar wij u 

uitleggen hoe e.e.a. in z’n werking gaat en wanneer uw vereniging en leden net zo 

enthousiast zijn als wij, dan hopen wij u te mogen begroeten tijdens dit event. 
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Wat is een blacklight toernooi 

Sporthal de Raaijhal wordt voor dit evenement geheel verduisterd en voorzien van 

zogenaamde blacklight verlichting. De belijning, netranden, ballen, korven en goals 

worden voorzien van fluoriserende tape en/of verf.  

Door dit UV-light gaan deze materialen oplichten maar verder blijft het in de hal bijna 

donker.  

Het beoefenden van sport wordt onder deze omstandigheden uiteraard wat bemoeilijkt 

maar het is wel een heel leuke manier. 

 

Tijdens de toernooien zal er gezellige muziek in de hal worden gedraaid. Dit geheel heeft 

een prachtig effect en brengt een supergezellige ambiance teweeg. Een heel leuke 

uitdaging dus om op of meer van de 4 dagen aan deel te nemen. 

 

Wanneer is welk toernooi en wie organiseert het 

• 27 december blacklight handbal  Raaijhal en Manual 

• 28 december blacklight korfbal  Raaijhal en DES 

• 29 december blacklight korfbal  Raaijhal en SSS ‘18 

• 30 december blacklight volleybal  Raaijhal en Sportivo 

 

 

Welke voorzieningnen moeten deelnemers zelf treffen 

Deelnemers kunnen zich op de meest originele wijze schminken met neon schmink, 

haarspray, etc. opdoen en kiezen voor bijpassende zwarte of juist reflecterende kleding, 

wel of niet bewerkt met neon verf volgens geheel eigen creatie.  

Je dient als team in de relatief donkere hal bij blacklight alsnog hierdoor herkenbaar te 

zijn. De meeste witte stoffen lichten op, echter niet alle. Je dient dit dus vooraf zelf te 

testen.  

Niet alleen wordt er gestreden om de sportieve eer maar ook om de mooiste creatie.  
Het mooist uitgedoste team per toernooi komt in aanmerking voor een 

originaliteitsprijs. Voor de winnende teams is ook een prijs te verdienen! 
 
Het dragen van zichtbare kleding in een overwegend donkere hal met blacklight  is 

uiteraard, uit veiligheidsoverweging verplicht!  

Het is toegestaan om tot aanvang van ieder toernooi,schminck, haarspray e.d. 

aan te brengen in de daarvoor gereserveerde beheerdersruimte. Dus niet in de 

kleedruimten.  

Je mag zelf voor schminck, etc.  zorgen.Via internet kun je bij diverse leveranciers 

hiervoor producten bestellen. 

Voor € 2,- p.p. kun je je ook bij ons schmincken. Een teamlid of begeleider/ ouder dient 

dit wel aan te brengen. Zorg dan wel dat je op tijd aanwezig bent. 
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Wie kan er aan het toernooi deelnemen 

• Iedereeen kan deelnemen! Het blacklight toernooi is voor jong en oud 

• Vorm een team met familie,vrienden en/of kennisen en je kunt meedoen! 

• Voor korfbal geldt een uitzondering. Hier mogen alleen geoefende teams aan 

meedoen. 

• Het is dus niet verplicht om lid te zijn van een vereniging 

• Er kunnen zowel geoefende als ongeoefende teams deelnemen 

• Overdag zijn de toernooien voor de jeugdteams 

• Ieder jeugdteam dient een volwassenen begeleider te hebben.  

• ‘s Avonds zijn de toernooien voor senioren en recreanten 

 

Wat zijn de tijden en kosten van het toernooi 

Verderop treft u per sport tijden en catogorien aan waarvoor kan worden ingeschreven. 

Zoals u zult begrijpen zijn er kosten aan verbonden om dit evenement te organiseren, 

zoals huur van de blacklightverlichting, fluoriserende tape, lichtgevende ballen, huur van 

de hal, etc. waardoor het inschrijfgeld misschien iets hoger is dan bij een normaal 

toernooi.  

 

Desondanks zijn wij van mening dat wij de kosten voor iedere geintersseerde deelnemer 

betaalbaar hebben weten te houden zodat dit geen belemmering vormt om mee te doen. 

In onderstaande informatie staat per sport de hoogte van het inschrijfgeld per team 

vermeld. 

 

Bezoekers en eten en drinken 

Niet alleen deelnemers maar ook bezoekers zijn uiteraard ook van harte welkom! 

Vanaf de tribune kunnen de wedstrijden worden gevolgd.  

Het is tijdens dit toernooi niet toegestaan om zelf eten of drinken mee te 

brengen. Een bidon voor water, n’boterham of ‘n stuk fruit is wel toegestaan.  

In het sportcafé van de Raaijhal kunt u terecht voor diverse versnapperingen en ook hier 

is de sfeer van blacklight en gezellige muziek volop aanwezig. 

Eten en drinken is tijdens deze toernooidagen alléén toegstaan op de tribune of in het 

sportcafé. Dus niet in de sporthal en ook niet in de kleedruimten! 

 

Waar kan ik terecht als ik vragen heb 

Voor algemene info over het 4-daags toernooi kunt contact opnemen met 

telefoonnummer: 06-46100643 of per mail naar info@raaijhal.nl 

 

Heeft u een specifieke vraag over een betreffende sport dan kunt u contact opnemen met 

de betreffende contactpersoon van de organiserende vereniging. Onderaan deze pagina 

staan de mailadressen van de contactpersonen van de betreffende sporten vermeld.  

 

Hoe en waar kan ik mij (mijn team) aanmelden voor deelname 

Alle informatie over het 4-daags blacklighttoernooi in de Raaijhal, alsmede de 

mogelijkheid tot inschrijven kan alleen via de website van de Raaijhal 

www.raaijhal.nl/evenementen.  

Vanaf vrijdag 13 oktober kunt u zich aanmelden voor deelname. 

 

Info via www.raaijhal.nl/evenementen 
Inschrijven vanaf 13 oktober t/m 17 december 2017.  
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Betaling voor deelname aan het toernooi 

Betaling voor deelname dient tegelijkertijd te geschieden bij aanmelding en kan alleen 

per bank. Zolang de betaling niet is bijgeschreven bent u niet aangemeld. Indien de 

betaling 2 dagen na uw aanmelding niet is bijgeschreven vervalt uw aanmelding! 

 

Wat te doen als het toernooi volgeboekt is? 

Wanneer u bij aanmelden een melding krijgt dat het toernooi is volgeboekt kunt u een 

mail sturen naar info@raaijhal.nl dat u heeft getracht zich aan te melden maar het 

toernooi al vol is en dat u als ‘t kan graag zou willen deelenemen.  

Wij plaatsen u dan op een reservelijst en benaderen u als er een team zich zou 

terugtrekken. 

 

Wat willen wij aan u als contactpersoon van uw vereniging vragen? 

Wij zouden het zeer waarderen wanneer u deze informatie binnen uw vereniging zou 

willen verspreiden en/of op de website van uw vereniging zou willen plaatsen. 

Dit zodat uw leden over ons 4-daags Blacklight toernooi worden geinformeerd en zich 

zouden kunnen aanmelden om aan dit uniek evenement deel te nemen! 

Alvast onze hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Promotie materialen 

In de blijlage vind  u een poster in PDF en JPG formaat die u zou kunnen plaatsen op tv 

schermen in uw kantine of door zou kunnen sturen naar uw leden. 

 

Ook hebben wij posters en flyers laten drukken. Wij sturen u deze graag toe als u deze 

zou willen ophangen in uw kantine en/of uitdelen aan uw leden. 

Stuur een mail naar info@raaijhal.nl en geef daarin aan over hoeveel posters en/of flyers 

u zou willen beschikken. Wij zorgen dan dat deze bij u worden afgeleverd. 

 

Vertrouwende u hiermee te hebben voorzien van de benodigde informatie en hopende u 

te mogen begroeten tijdens een van onze blacklighttoernooien op 27 t/m 30 december 

aanstaande in de Raaijhal te Overloon! 

Met vriendelijke groet, 

Marc van Loosbroek  Volleybalver. Sportivo  marc.monique@ziggo.nl 
 
Marc van Dalen  Hanbalver. Manual   hvmanual@gmail.com 
 
Toine Verstraaten  Voetbalver. SSS ’18    toine-elly@hetnet.nl 
  

Matty Lemmens  Korfbalver. DES   voorzitter@des-vierlingsbeek.nl 
 
Harold en Petra Goemans Beheerders Raaijhal   info@raaijhal.nl 

 
 
Uw vereniging en leden willen ook meedoen aan dit unieke evenement! 

Ga dan snel naar: www.raaijhal.nl/evenementen 

VOL = VOL!  

http://www.hvmanual.nl/
mailto:info@raaijhal.nl
mailto:info@raaijhal.nl
https://raaijhal-my.sharepoint.com/personal/info_raaijhal_nl/Documents/RAAIJHAL/E%20EVENEMENTEN/27%20dec%20blacklighttoernooi/marc.monique@ziggo.nl
https://raaijhal-my.sharepoint.com/personal/info_raaijhal_nl/Documents/RAAIJHAL/E%20EVENEMENTEN/27%20dec%20blacklighttoernooi/toine-elly@hetnet.nl
mailto:voorzitter@des-vierlingsbeek.nl
https://raaijhal-my.sharepoint.com/personal/info_raaijhal_nl/Documents/RAAIJHAL/E%20EVENEMENTEN/27%20dec%20blacklighttoernooi/info@raaijhal.nl
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Onderstaande treft u specifieke informatie per sport, per dag. 
 

Woensdag 27 december: Blacklight hanbdbaltoernooi 
 

• Dagdeel 1:   E + F-jeugd  

• Aanvang :   10.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 09.30 uur. 

• Hal open :   09.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 5 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    12.00 uur 

• Prijsuitreiking:  12.15 uur 

 

• Dagdeel 2:   C+D-jeugd  

• Aanvang :   12.30 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 12.00 uur. 

• Hal open :   12.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 5 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    15.00 uur 

• Prijsuitreiking:  15.15 uur 

 

• Dagdeel 3:   A+B jeugd  

• Aanvang :   15.30 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 15:00 uur. 

• Hal open :   15.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 5 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    18.00 uur 

• Prijsuitreiking:  18.15 uur 

 

• Dagdeel 4:   senioren / recreanten  

• Aanvang :   19.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 18:30 uur. 

• Hal open :   18:30 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 5 (wissels toegstaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    22.00 uur 

• Prijsuitreiking:  22.15 uur 

 

De uiteindelijk poule- en tijdindeling van het toernooi wordt samengesteld op 

basis van het aantal aanmeldingen.  

Van bovenstaande kan dus nog worden afgeweken. 

Uiterlijk zondag 24 december ontvangt u per mail de definitieve indeling. 
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Donderdag 28 december: Blacklight korfbaltoernooi  

 
• Dagdeel 1:   E + F-jeugd  

• Aanvang :   10.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 09.30 uur. 

• Hal open :   09.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 5 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    12.00 uur 

• Prijsuitreiking:  12.15 uur 

 

• Dagdeel 2:   C+D-jeugd  

• Aanvang :   12.30 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 12.00 uur. 

• Hal open :   12.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 4 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    15.00 uur 

• Prijsuitreiking:  15.15 uur 

 

• Dagdeel 3:   A+B jeugd  

• Aanvang :   15.30 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 15:00 uur. 

• Hal open :   15.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 4 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    18.00 uur 

• Prijsuitreiking:  18.15 uur 

 

• Dagdeel 4:   senioren 

• Aanvang :   19.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 18:30 uur. 

• Hal open :   18:30 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 4 (wissels toegstaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    22.00 uur 

• Prijsuitreiking:  22.15 uur 

 
De uiteindelijk poule- en tijdindeling van het toernooi wordt samengesteld op 

basis van het aantal aanmeldingen.  

Van bovenstaande kan dus nog worden afgeweken. 

Uiterlijk zondag 24 december ontvangt u per mail de definitieve indeling. 
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Vrijdag 29 december: Blacklight Zaalvoetbaltoernooi  

 

Dagdeel 1:     JO 8-9-10-11 

• Aanvang :   10.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 09.30 uur. 

• Hal open :   09.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 5 (wissels toegestaan, kleine goals zonder keeper) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    12.00 uur 

• Prijsuitreiking:  12.15 uur 

 

• Dagdeel 2:   JO 12-13-14-15 

• Aanvang :   12.30 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 12.30 uur. 

• Hal open :   12.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 4 (wissels toegestaan, kleine goals zonder keeper) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    15.00 uur 

• Prijsuitreiking:  15.15 uur 

 

• Dagdeel 3:   MO 15-17-19 

• Aanvang :   15.30 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 15:00 uur. 

• Hal open :   15.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 4 (wissels toegestaan, kleine goals zonder keeper) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    18.00 uur 

• Prijsuitreiking:  18.15 uur 

 

• Dagdeel 4:   JO 17-19 + senioren / veteranen  

• Aanvang :   19.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 18:30 uur. 

• Hal open :   18:30 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 4 (wissels toegestaan, kleine goals zonder keeper) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    22.00 uur 

• Prijsuitreiking:  22.15 uur 

 

De uiteindelijk poule- en tijdindeling van het toernooi wordt samengesteld op 

basis van het aantal aanmeldingen.  

Van bovenstaande kan dus nog worden afgeweken. 

Uiterlijk zondag 24 december ontvangt u per mail de definitieve indeling. 

  

http://www.hvmanual.nl/


 

8 

 

 
zaterdag 30 december: Blacklight volleybaltoernooi 

 
• Dagdeel 1:   C-jeugd (+/- 12 – 14 jaar) 

• Aanvang :   10.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 09.30 uur. 

• Hal open :   09.00 uur 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Aantal spelers per team: minimaal 6 (wissels toegestaan) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,-  

• Einde:    13.00 uur 

• Prijsuitreiking:  13.15 uur 

 

• Dagdeel 2:   B-jeugd (+/- 14 – 16 jaar) 

• Aanvang :   14.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 13.30 uur. 

• Hal open :   13.00 uur 

• Aantal spelers per team: minimaal 6 (wissels toegestaan) 

• Max. aantal teams :  12 (3 poules van 4 teams) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    17.00 uur 

• Prijsuitreiking:  17.15 uur 

 

• Dagdeel 3:   senioren / recreanten (GEOEFFENDE TEAMS) 

• Aanvang :   19.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 18:30 uur. 

• Hal open :   18 :30 uur 

• Aantal spelers per team: minimaal 6 (wissels toegestaan) 

• Max. aantal teams :  8 (2 poule van 4 teams) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    22.00 uur 

• Prijsuitreiking:  22.15 uur 

 

• Dagdeel 3:   senioren / recreanten (ONGEOEFFENDE TEAMS) 

• Aanvang :   19.00 uur 

• Aanmelden :   uiterlijk 18:30 uur. 

• Hal open :   18 :30 uur 

• Aantal spelers per team: minimaal 6 (wissels toegestaan) 

• Max. aantal teams :  4 (1 poule van 4 teams) 

• Inschrijfgeld per team : € 25,- 

• Einde:    22.00 uur 

• Prijsuitreiking:  22.15 uur 

 

De uiteindelijk poule- en tijdindeling van het toernooi wordt samengesteld op 

basis van het aantal aanmeldingen.  

Van bovenstaande kan dus nog worden afgeweken. 

Uiterlijk zondag 24 december ontvangt u per mail de definitieve indeling. 
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