
Ga je mee naar het stadion….in Duitsland?  

Wat klinkt het toch heerlijk om Feyenoord Handbal te zijn. En wat is het gaaf als je dan de kans krijgt 

om bijzondere dingen te doen. Wat is namelijk de activiteit:  

Ga je mee naar het stadion…In Duitsland van TBV Lemgo waar onze kanjer Dani Baijens speelt. 

Op zaterdag 21 december speelt Dani om 20.30 

uur tegen SC DHfK Leipzig. En jij kan erbij zijn. 

In Duitsland is handbal een totale andere 

beleving dan in Nederland. De zaal zit helemaal 

vol met enthousiaste supporters, het spel gaat 

nog harder en sneller dan in Nederland, dus 

echt een geweldige ervaring om mee te maken. 

We zien natuurlijk niet alleen Dani maar ook 

Bobby Schagen en Fabian van Olphen. 

Hoe ziet het schema eruit: 

Vertrek om 13.30 uur vanaf Sporthal de Wielewaal. Het is ongeveer 375 km rijden en onderweg 

wordt er 1x gestopt. Aankomst om 19.30 uur in Duitsland en vertrek naar Rotterdam rond 22.30 uur. 

De verwachting is dat we 04.30 uur terug bij de Wielewaal zijn. Gelukkig is het dan zondag en 

kerstvakantie dus kan iedereen lekker uitslapen. 

Voor wie is deze actie: 

- Voor alle Feyenoord leden, oud leden en familie van leden. Je moet dus verbonden zijn met onze 

vereniging. 

Hoe gaat dit eruit zien: 

- Iedereen trekt een Feyenoord shirt aan en samen staan we achter TBV Lemgo; 

- Toeters en bellen gaan mee om veel herrie te maken voor TBV Lemgo. 

Wat zijn de kosten: 

- De busreis kost € 31 per persoon; 

- Kaartjes vanaf 18 jaar € 19 per persoon (totale prijs € 50); 

- Kaartjes tot en met 17 jaar € 7 per persoon (totale prijs € 38). 

Spelregels voor aanmelden: 

- Aanmelden en betalen voor 9 oktober = jou 

ticket dat je erbij bent!; 

- Vul het aanmeldformulier in en geef het 

formulier aan Britt of Esther persoonlijk. Wij 

zijn beide vele dagen in de Wielewaal en bij 

het veld te vinden; 

- Vul het aanmeldformulier in en mail het aan 

activiteiten@feyenoord-handbal.nl. Houdt zelf 

in de gaten dat je een bevestiging van de 

ontvangst krijgt; 

- Bij persoonlijk inleveren kan direct gepind worden en per mail ontvang je een tikkie die voldaan 

moet worden.  Er gaan veel kosten met deze activiteit gepaard en daarom moeten wij streng zijn. 

Wat moet je zelf regelen: 

- Je eten en drinken onderweg en in het stadion; 

- Je paspoort of identiteitsbewijs bij je hebben. 

Belangrijk: Jeugd onder de 14 jaar kan alleen mee met begeleiding. Dit kan een ouder / verzorger 

zijn of de trainer / coach van het team. 


