
HART VOOR

Voetbalvereniging Arnemuiden

Erremuu-cup

PROGRAMMA 2019

HART VOOR

Voetbalvereniging Arnemuiden

Erremuu-cup



2 3

Van harte welkom… 

Tijdens de editie van 2019 mogen wij weer meer dan 160 enthousiaste teams op
ons sportcomplex ‘t Hart ontvangen. Uiteraard om te strijden om de felbegeerde 
Hart voor Erremuu-cup, maar bovenal om een plezierige toernooidag te beleven.
Met traditiegetrouw voor alle categorieën weer de nodige extra’s: van een Jungle
Multiplay voor de kleinsten tot de spannende Sweeper voor de wat groteren, met een
breed scala aan stormbanen: o.a. de Zeelandbrug, de Vissersboot en de maar liefst
60 meter lange Wipe-out Megarun!!! Ook ballongoochelaar Wallie is weer present. 
Een voordelig gokje wagen kan natuurlijk ook weer bij onze loterij met (denken 
we…) de grootste winstkans van Zeeland eo.

De Ladies Night en het toernooi voor 35 en 45+ worden uiteraard weer afgesloten
met een gezellige afterparty. En als laatste: ook voor de inwendige mens wordt
vanzelfsprekend weer goed gezorgd met o.a. bolus, kibbeling en Zeeuwse frieten.

Drie drukke, maar superleuke weekenden staan ons in mei en juni te wachten, maar
Erremuu is er klaar voor. Onze trouwe sponsors hebben hun steun weer toegezegd.
Vanaf deze plaats onze hartelijke dank! En ook staat ons roodgele leger van
vrijwilligers weer klaar om onze bezoekers plezierige toernooidagen te bezorgen.
Ook aan onze talloze vrijwilligers: ontzettend bedankt voor jullie tomeloze inzet!
Zonder jullie was de Hart voor Erremuu-cup er nooit in deze opzet geweest.
Iedereen een fijne Hart voor Erremuu-cup 2019 toegewenst!

Toernooicommissie vv Arnemuiden Jaco Moerdijk
 Rik van de Corput
 Erwin de Groot
 Hans Korstanje

E-mail: toernooicommissie@vvarnemuiden.nl

Telefoon 
Kantine: 0118 – 601 757
of mobiel: • Jaco Moerdijk: 06 – 51 81 02 16
 • Rik van de Corput: 06 – 54 93 33 15
 • Erwin de Groot: 06 – 51 40 37 35
 • Hans Korstanje: 06 – 41 55 28 62

Website: www.hartvoorerremuucup.nl

Facebook: www.facebook.com/hartvoorerremuu

Twitter: @Erremuucup

Vormgeving: Origin Media Venture

Hoofdsponsoren:
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Sportcomplex vv Arnemuiden

Waar vindt u wat en wie
op ons complex?

Kleedkamers
Onze kleedkamers (genummerd 1 t/m 8) vindt 
u in het verlengde van ons hoofdveld (veld 1).

EHBO
Hopelijk hebben we ze niet nodig, maar tijdens het toernooi zijn 
gekwalificeerde EHBO’ers aanwezig. Deze vindt u in het kleed- 
kamergebouw.

Bij de ingang van Sporthal De Blikken (naast de hoofdingang van 
ons complex aan De Pereboomweie) is een AED aanwezig.

Sponsoren bedankt!

Ook de volgende sponsors bedanken wij:

• De Vierlinden

• Massagesalon De Zeeuwse Knoop

• Zeeuws Lekkers

• Weststrate

• Cafetaria de Buuzen Arnemuiden

• Kees Meulmeester timmerwerken

• Deltapark Neeltje Jans

• Terra Maris

• Sportpoint De Bie Vlissingen

• Melissa’s Hairstyle

• Restaurant Oranjeplaat

• Roxanne Hair en Skincare

• Trendy Hairstyling Arnemuiden

• Kamer 51

• Stoomtrein Goes Borsele

• Zeeuws Museum

• Action Middelburg

• Intratuin Koudekerke

GARAGE EERMAN



Zeeuwse lucht

En ook tijdens de 2019-editie weer present:
de springkussens, stormbanen en andere opblaasbare
attracties van onze vaste waarden in het team,
Kiddy-Fun en Jumpzz.

Wie waagt de sprong in het diepe van de Basejump,
wie houdt het langst stand op de Sweeper, en welke
teams gaan het rapst bij de estafetteraces over
uitdagende hindernisbanen als de Zeelandbrug, de
Vissersboot en de maar liefst 60 meter (!) lange
Wipe-out Megarun?!

Vis
Vissticks zult u in 
Arnemuiden niet 
aantreffen. Zoals het 
een goed vissersdorp 
betaamt, serveren 
wij u wel overheerlijke verse kibbeling!

Bolussen
Wat is een bezoekje aan Zeeland  
zonder die typische Zeeuwse 
lekkernij te proeven. Lekker voor 
bij de koffie. Of thee. 
Of... waarbij niet 
eigenlijk. Smakelijk!

Friet
In onze FrituuRMU kunt u genieten van 
overheerlijkste frietjes van piepers uit 
de Zeeuwse klei. 

Zeeuwse lekkernijen

Zeeuwse blazer

Kiddy-Fun en Jumpzz zijn niet de enigen die wat opblazen. Alleen Wallie
de Groote doet dat op eigen kracht. Deze artiest vermaakt op zaterdag
1 juni klein en groot met zijn adembenemende ballonplooikunsten.

Fotomomentje

Ter vereeuwiging van alle deelnemers 
aan ons toernooi wordt ieder team op 
de gevoelige plaat vastgelegd.

Meer dan voetbal...

Tijdens de Hart voor Erremuu-cup vinden meer activiteiten plaats dan alleen voetbal.

Loterij

Ook dit jaar hebben we uiteraard weer de grote 
loterij met superveel en superleuke prijzen.
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Bedankt!

Ook willen we bedanken voor de medewerking: 
• Gemeente Middelburg
• KV TOP, Arnemuiden
• L.T.C. de Schenge, Arnemuiden
• Mevrouw Baas, Veerseweg Arnemuiden

7

Wij bedanken onze sponsoren

Supermarkt van Overveld

DE NOOIJER
Bouwkundig Expertise / Adviesbureau

en Makelaarskantoor
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Respect-a-ball

Tijdens de Hart voor Erremuu-cup wordt 
(behalve door de mini’s en de 35/45- 
plussers, want die hebben dat niet nodig) 
ook gestreden om de ‘respect-a-ball’, onze variant op de fairplay-cup. 
De inzet is dus geen cup, maar een mooie wedstrijdbal voor je team! 
Misschien wel de belangrijkste prijs van het toernooi! 
De wedstrijdbal gaat naar het team dat zich tijdens het toernooi het meest 
sportief gedraagt. Binnen de lijnen, maar zeker ook daarbuiten.

Het werkt als volgt. De scheidsrechters bepalen in iedere wedstrijd hoe 
sportief beide teams zich hebben gedragen en kennen ieder team een 
aantal punten toe. Het gaat daarbij natuurlijk om positief of negatief 
gedrag van de spelers, maar ook de houding en het gedrag van de trainers, 
leiders en ouders telt mee. Let op: als team kun je ook plus- of minpunten 
buiten om de wedstrijden krijgen! De organisatie van het toernooi beslist 
daarover.

Girls only

Vrijdag 31 mei 2019, ’s avonds: MO11, MO13 en MO15
Dames gaan voor! Traditiegetrouw trappen de meiden het toernooi af tijdens de
Girlsnight! Dit jaar is er een toernooi voor de meiden onder 11 (8-tallen), onder
13 en onder 15 (11-tallen). Gezelligheid gegarandeerd!

Programma
(18:00 – 22:00 uur)
• MO11 (8 x 8)
• MO13 (11 x 11)
• MO15 (11 x 11)

Pupillen

Zaterdag 1 juni 2019, ’s ochtends: JO7, JO8 en JO9
De eerste zaterdagochtend is voor onze jongste helden. De ‘mini-driehoek’ - het veld
voor de mini’s in de vorm van een ... - wordt weer omgetoverd tot een waar
speelparadijs, waarbij ook de JO8 en JO9 zich gegarandeerd niet zullen vervelen.

Programma
(9:00 – 13:00 uur)
• JO7 (4 x 4)
• JO8 (6 x 6)
• JO9 (6 x 6)

Programma
(13:00 – 18:00 uur)
• JO13 (11 x 11)
(Hoofdklasse en hoger)

Zaterdag 1 juni 2019, ’s middags: JO13, hoofdklasse en hoger
Twaalf sterke teams gaan de strijd om de Hart voor Erremuu-cup weer aan! De voor-
gaande edities leverden altijd mooie winnaars op, zoals het Groningse Be Quick in 
2015, het Amsterdamse WVHEDW in 2016 en RBC Roosendaal in 2017. In de laatste 
editie was de winst voor BVC Bloemendaal. Benieuwd wie deze keer met de cup aan 
de haal gaat.

Zorg dat je plezier hebt, maar verpest ook het 
plezier van een ander niet!

Hoofdsponsoren vv Arnemuiden:
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35 en 45+

Vrijdag 7 juni 2019, ’s avonds: 35 en 45+
Je bent zo oud als je je voelt. Vanavond is iedereen weer een jonge god (Bacchus is 
er ook één), maar morgen voelt een aantal van de oudgedienden zich vast iets meer 
op leeftijd!!! Eerst lekker de (halve) wei in en daarna aantreden voor De Derde Helft!

Programma 
(18:00 uur – 22:00 uur,
daarna de Derde Helft)
• Heren 35+ (7 x 7)
• Heren 45+ (7 x 7)

J010, J011 en J013

Zaterdag 8 juni 2019, ’s ochtends: JO10 en JO11
Een drukke ochtend op Sportpark ‘t Hart: maar liefst 40 teams uit verschillende 
windstreken van de Lage Landen vereren ons met hun komst; 15 teams bij de JO10 
en 25 teams bij de JO11.

Programma
(9:00 uur – 13:00 uur) (13:30 – 18:00 uur)
• JO10 (6 x 6) • JO13 (11 x 11)
• JO11 (8 x 8)

Zaterdag 8 juni 2019, ’s middags: JO13, eerste klasse en lager
Ook in het tweede weekend van juni een JO13-toernooi. 15 teams uit de 1e t/m de 
5e klasse betreden de groene arena om te strijden om een plaats in onze eregalerij!

Ladiesnight

Vrijdag 14 juni 2019, ’s avonds: Vrouwenteams en MO19
Op veler verzoek in 2019 niet alleen grote, maar ook
kleine cups! Naast het traditiegetrouwe toernooi 
voor elftallen nu tijdens de Ladiesnight namelijk ook 
een toernooi voor zeventallen op half veld. De After-
party doen we uiteraard niet op halve kracht!

Programma
(18:00 uur – 22:00 uur, daarna de After Party)
• Dames (11 x 11)
• Dames (7 x 7)

Tot volgend jaar!

Eerlijk is eerlijk, winnen is leuker dan verliezen. Het is leuker wanneer je met de 
grootste beker weer naar huis gaat dan wanneer je alle wedstrijden hebt verloren.
Ook al zegt iedereen nog zo vaak tegen je dat dat niet zo belangrijk is. Maar ook als 
het in de wedstrijden allemaal wat tegen zat, hopen we dat je toch met een goed 
gevoel weer naar huis gaat. Of met je team naar het weekendverblijf voor de sei-
zoensafsluiting. Zo goed dat je zegt: ‘Coach, volgend jaar gaan we weer, toch?’

Een goed gevoel hebben hopelijk niet alleen de spelers, maar ook de trainers, leiders, 
ouders en andere toeschouwers. Iedereen hartelijk bedankt voor de komst naar 
Arnemuiden!

Wanneer de drie toernooiweekenden achter de rug zijn kijken wij zelf ongetwijfeld 
ook weer met een voldaan gevoel terug op de Hart voor Erremuu-cup 2019.
En met trots. Trots op onze vele trouwe sponsors en enthousiaste vrijwilligers die het 
steeds weer mogelijk maken dit grote maar vooral ook leuke toernooi te organiseren. 
Nogmaals iedereen bedankt voor de hulp!

Als laatste: bedankt voor uw komst, wel thuis en graag tot volgend jaar!

Toernooicommissie vv Arnemuiden,

Jaco Moerdijk 
Rik van de Corput 
Erwin de Groot
Hans Korstanje

Maar zoals bij elke wedstrijd
Kan er maar één de winnaar zijn

We laten ons niet kennen
We gaan gewoon maar door

Want wie niet tegen z`n verlies kan
Die is maar zielig hoor
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