“De HorecaCup: een uniek
sportief evenement in dé
voetbaltempel van Nederland”
Beste sportvrienden,
Ik heet u van harte welkom in De Kuip, het thuisstadion van Feyenoord en het Nederlands Elftal. U zult gaan beleven wat het is om het heilige gras te betreden van de mooiste en historierĳkste voetbaltempel van Nederland. De gang door de spelerstunnel, de
kleedkamers, de ambiance……..het zal u nog lang heugen, daarvan ben ik overtuigd!
Vandaag zal wederom een cup uitgereikt gaan worden: De HorecaCup. We zĳn toe aan
de 5de editie van dit toernooi en zĳn erg blĳ met het deelnemersveld. Met een aantal
bekende namen en een aantal debutanten mogen we spreken van een toernooi om trots
op te zĳn. Ik verwacht wederom een sportief verloop en ben zeer benieuwd wie de ‘Cup’
mee naar huis zal mogen nemen.
Naast het sportieve zal het u op deze dag in De Kuip aan niets ontbreken. Op ons horecaplein, gesitueerd bĳ vak W, kunt u een rustmoment kiezen tussen de wedstrĳden en
worden voorzien van een hapje en een drankje.
Tĳdens de derde helft in de zalen op 2e etage zullen wĳ na de prĳsuitreiking de WK wedstrĳden Duitsland – Portugal en Iran – Nigeria uitzenden.
Ik wens u vooral een sportieve, maar ook gezellige dag toe en zie u graag terug in
De Kuip!
Moge de beste winnen!

Met vriendelĳke groet,
Mark Koevermans
Commercieel Directeur
Feyenoord Rotterdam N.V.
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Routebeschrijving naar De Kuip
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Vanaf de snelweg A16 volgt u de borden Feĳenoord (afslag 15)
De rotonde driekwart nemen richting het Topsportcentrum
Bĳ het Topsportcentrum rechtsaf het terrein van De Kuip oprĳden
Hier kunt u gratis parkeren
Graag melden bĳ de receptie van het Maasgebouw.
De receptioniste verwĳst u door naar de ontvangstruimte.
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Spelregels “De HorecaCup”













De wedstrijden vinden plaats over het gehele veld (11 tegen 11)
De officiële FIFA-regels zullen worden gehanteerd
Er mag doorlopend gewisseld worden
Ieder team is gekleed in een homogeen tenue
(m.a.w. iedere speler dezelfde kleur shirt, broek en kousen m.u.v. de keeper)
Een rode kaart voor ernstig gemeen spel of ernstige misdraging richting de
scheidsrechters/wedstrĳdleiding betekent automatisch uitsluiting voor het
restant van het toernooi.
De wedstrĳden duren 17 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld.
Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
Het aantal punten in de poule is doorslaggevend. Indien dit gelĳk is beslist het
doelsaldo. Indien ook dit gelĳk is telt het onderlinge resultaat. Indien ook dit
gelĳk is zĳn de aantal gescoorde doelpunten doorslaggevend. Mocht er dan
nog geen beslissing zĳn dan zullen er strafschoppen worden genomen.
Mochten de (kruis)finalewedstrĳden gelĳk eindigen, dan worden er direct
strafschoppen genomen

Wĳ doen op ieder team het beroep om te letten op de sportiviteit. Het voetballen in De
Kuip is een beleving op zich. Laat onbezonnen acties achterwege en laat het voetbaltoernooi een feest blĳven.
Toon respect richting de scheids- en
grensrechters.
Het verzoek aan de teamcaptains is dan ook
om de spelers die zich niet de spelregels wensen te houden uit te sluiten voor het restant
van het toernooi.
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U verlegt uw grenzen, wĳ leveren de techniek
AVEQ Show Theatre & Congress Facilities verhuurt, verkoopt
en installeert professionele licht-, beeld en geluidsapparatuur.
Verhuur
AVEQ Rental is totaal techniek leverancier. Dit betekent voor
onze opdrachtgever dat er 1 aanspreekpunt is voor de totale
techniekbehoefte en dat AVEQ alle apparatuur uit eigen verhuurvoorraad kan aanbieden. Van de verhuur van losse AV producten tot en met de totale technische realisatie
van uw congres, productpresentatie, corporate- event, theatervoorstelling, beursstand of concert. Opdrachtgevers van AVEQ Rental zĳn o.a. organisatiebureaus, cateraars, overheden, impresariaten en evenementenlocaties.
Verkoop & installatie
AVEQ Sales is system integrator en ontwerpt, bouwt en certificeert ‘turn key’ audiovisuele installaties zoals
boardrooms, gecertificeerde ontruimingsinstallaties, narrowcasting- en theatertechnische installaties. AVEQ is
erkend dealer van een groot aantal topmerken op het gebied van professionele geluid- licht en beeldapparatuur.
Opdrachtgevers van AVEQ Sales zĳn o.a. financiële instellingen, universiteiten, hotels, evenementenlocaties en
de overheid.
AVEQ is ISO9001 en NEN2575 gecertificeerd. www.aveq.nl
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Wat kan Cum Laude Events
voor u betekenen?
Cum Laude Events biedt meer dan alleen maar een stralende glimlach. Dat hebben wĳ reeds in tal van grote en kleine opdrachten met
succes mogen bewĳzen. Een groot aantal opdrachtgevers uit de horecabranche rekent op de vaste steun van onze afdeling personeelsprojecten. Er kan een beroep gedaan worden op een pool van ervaren
werknemers bĳ de invulling van hun variabele personeelsbehoefte.
Ook op het gebied van promotionele activiteiten en sales merchandising bent u bĳ ons in goede handen. Diverse
teams zĳn dagelĳks onderweg om ervoor te zorgen dat een product of bedrĳf net dat beetje extra aandacht krĳgt.
Cum Laude Events heeft de juiste mensen voor u in het bestand. Ervaren horecapersoneel voor iedere denkbare
functie, host(esse)s voor gastenontvangst, VIP-begeleiding, hospitality en vertegenwoordiging van uw bedrĳf op
beurzen en teams voor promotionele acties of sales support.
Een Cum Laude Events medewerk(st)er is niet alleen ons visitekaartje, maar ook het uwe!
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Koninklĳke FrieslandCampina voorziet miljoenen mensen in meer
dan honderd landen van al het goede van melk. Dat doen we met
baby- en kindervoeding, zuiveldranken, kaas, melk, yoghurts, desserts, boter, room, melkpoeder, zuivelingrediënten en daarnaast
met vruchtendranken. Het zĳn producten die een belangrĳke rol
spelen in de voeding en het welzĳn van mensen. Wĳ zĳn samen met
de leden-melkveehouders van FrieslandCampina expert in melk en
breiden onze kennis over toepassingen ervan voortdurend uit. Die
kennis strekt zich uit van de kwaliteit van het grasland waarop de koeien grazen tot het op de markt brengen
van smakelĳke kazen, gezonde zuiveldranken, vruchtensappen en de best mogelĳke ingrediënten voor de
voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. En alle stappen daartussen. Wĳ zorgen voor gezonde voeding, elke dag.
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Jaarbeurs
Jaarbeurs inspireert, activeert en motiveert handel door
waardevolle ontmoetingen te creëren. Hiermee verbindt
Jaarbeurs mensen en markten, handelaren en producten.
Mensen samenbrengen en ze helpen in contact te komen,
dat is iets wat ons al bĳna 100 jaar dagelĳks bezighoudt.
Daarnaast realiseren, faciliteren en ondersteunen we elke
dag vele inspirerende ontmoetingen. Er is bĳ Jaarbeurs
voor iedereen wat te doen. Van jong tot oud, van professional tot amateur. Net zoals in de voetbalsport.
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Gegaarde kipsatés van malse borstfilet in diverse gewichtsklassen.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor een eenmalige of structurele invulling van de catering op uw
project, dan bent u bĳ Number 1 op het juiste adres. Number 1 geeft al jarenlang op een unieke en professionele
wĳze invulling aan de gehele of gedeeltelĳke cateringbehoefte op festivals, beurzen, bedrĳfsfeesten, bruiloften en
in stadions. U weet zich met Number 1 altĳd verzekerd van voldane en tevreden gasten!
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Wedstrijdschema
De HorecaCup 2014
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Poule A

Poule B

Jaarbeurs Groep
Aviko BV
Heineken
Red Bull Nederland B.V.

Number 1 Snacks
Van Zwanenburg Beheer B.V.
Lodder Sfeermakers
Stadion Feĳenoord

Poule C

Poule D

Sligro BV
Exotimex Europe BV
Cum Laude Events BV
Friesland Campina

Otelli
Noble House Enterprises B.V.
AVEQ
Wine & Spirits
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HOOFDVELD:
11.00 uur: Jaarbeurs Groep - Aviko
11.20 uur: Heineken – Red Bull
11.40 uur: Sligro - Exotimex
12.00 uur: Cum Laude - Friesland Campina
12.20 uur: Number 1 - Lodder
12.40 uur: Van Zwanenburg – SF
13.00 uur: Otelli – AVEQ
13.20 uur: Noble House – W & S
13.40 uur: Aviko - Heineken
14.00 uur: Van Zwanenburg - Lodder
14.20 uur: Sligro – Friesland Campina
14.40 uur: Noble House - AVEQ
15.20 uur: Nr. 4a – Nr. 4b (A)
15.40 uur: Nr. 3c – Nr. 3d (C)
16.00 uur: Nr. 2a – Nr. 2b (E)
16.20 uur: Nr. 1c – Nr. 1d (G)

16.40 uur: Verliezer A – Verliezer B
17.00 uur: Winnaar A – Winnaar B
17.20 uur: Verliezer C – Verliezer D
17.40 uur: Winnaar C – Winnaar D
18.00 uur: Verliezer E – Verliezer F
18.20 uur: Winnaar E – Winnaar F
18.40 uur: Verliezer G – Verliezer H
19.00 uur: Winnaar G – Winnaar H

VARKENOORD:
11.00 uur: Number 1 – Van Zwanenburg
11.20 uur: Lodder - SF
11.40 uur: Otelli – Noble House
12.00 uur: AVEQ – W & S
12.20 uur: Jaarbeurs Groep - Heineken
12.40 uur: Aviko – Red Bull
13.00 uur: Sligro – Cum Laude
13.20 uur: Exotimex – Friesland Campina
13.40 uur: Jaarbeurs Groep – Red Bull
14.00 uur: Number 1 - SF
14.20 uur: Exotimex – Cum Laude
14.40 uur: Otelli – W & S
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15.20 uur: Nr. 4c – Nr. 4d (B)
15.40 uur: Nr. 3a – Nr. 3b (D)
16.00 uur: Nr. 2c – Nr. 2d (F)
16.20 uur: Nr. 1a – Nr. 1b (H)
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Puntentelling
Poule A

1

2

3

Totaal

1

2

3

Totaal

1

2

3

Totaal

1

2

3

Totaal

Jaarbeurs Groep
Aviko BV
Heineken
Red Bull Nederland B.V.

Poule B
Number 1 Snacks
Van Zwanenburg Beheer B.V.
Lodder Sfeermakers
Stadion Feĳenoord

Poule C
Sligro BV
Exotimex Europe BV
Cum Laude Events BV
Friesland Campina

Poule D
Otelli
Noble House Enterprises B.V.
AVEQ
Wine & Spirits
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