“De relatie tussen Feyenoord en de
Rotterdamse haven is heel sterk”
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 er wederom een cup uitgereikt gaan worden: De HavenCup. We zĳn toe aan
de 8e editie en we mogen spreken van een fantastisch deelnemersveld met een aantal
bekende namen en een aantal ‘debutanten’. Ik verwacht wederom een sportief verloop
van het toernooi.
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 wedstrĳd Australië – Nederland uitzenden.

Ik wens u vooral een sportieve, maar ook gezellige dag toe en zie u graag terug bĳ Feyenoord!

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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Historie De HavenCup
De HavenCup is hét voetbaltoernooi voor de Rotterdamse haven.
In 2007 vond de eerste editie plaats. Op een zonnige dag die bol stond van de sportiviteit
en gezelligheid was het uiteindelĳk het team van Kramer dat de cup mee naar huis mocht
nemen. Een jaar later barstte de strĳd wederom los. In een fantastische ambiance, die
zich kenmerkte door sportiviteit, was het uiteindelĳk het team van de KRVE het sterkst.
De HavenCup groeide uit tot in begrip in het Rotterdamse, waardoor wĳ in 2009 twaalf
teams aan de aftrap zagen verschĳnen. Met de nodige routine in haar gelederen was het
uiteindelĳk Nirint Shipping dat de finale winnend afsloot.
De editie van 2010 was ongekend spannend. De groepswinnaars deden weinig voor elkaar onder. Na een spannende finale was het uiteindelĳk het team van Apex Shipping
dat de HavenCup in de lucht mocht houden. In 2011 werd de cup gewonnen door Uniport, dat met verzorgd voetbal een maatje te groot bleek voor de overige deelnemers.
2012 leek wederom ‘het jaar van Uniport’ te worden. Fluitend kwamen zĳ in de finale.
Echter bleek Steinweg hierin sterker. In 2013 was het team van Trident Container Leasing B.V. de sterkste en namen zĳ de cup mee naar huis.
Aan het einde van de dag zullen we weten welk team dit jaar de HavenCup in ontvangst
zal mogen nemen!

Winnaars:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:

Kramer Group
Koninklĳke Roeiersvereniging “De Eendracht”
Nirint Shipping
Apex Shipping
Uniport
Steinweg
Trident Container Leasing B.V.
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Broekman Logistics, de grootste
in gevaarlijke goederen
Broekman Logistics is één van de vier divisies van Broekman
Group, een full-service logistiek dienstverlener met vestigingen
in binnen- en buitenland. Het bedrĳf timmert al decennia aan de
weg en dat blĳft niet onopgemerkt. Onlangs nog werd CEO Raymond Riemen uitgeroepen tot ‘Havenman van het jaar 2013’.
Stormachtig is ook de ontwikkeling die Broekman Logistics doormaakt. Niet alleen lukt
het om autonoom te groeien in economisch zwaar weer, ook zĳn onlangs meerdere
strategische overnames gedaan. Managing Director Jacques Kleinkramer: “Broekman
Logistics is dé expert en het grootste bedrĳf van Nederland voor opslag en transport van
verpakte gevaarlĳke goederen. We beschikken bĳvoorbeeld over 95.000 palletplaatsen
voor ADR-goederen. Voor iedere klantvraag hebben wĳ een betaalbare, one-stop-shop
oplossing op maat.”
Meer informatie? Neem dan contact op met Jacques Kleinkramer via tel.nr.: 010-4873246.
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Cosco Container Lines (Netherlands) B.V. wenst
iedereen veel plezier bij de Havencup 2014.
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www.ect.nl
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Als agent van de Noorse shortsea- en feederoperator Northsea Container Lines (NCL) zĳn we
in staat een probleemloze deur-tot-deur-oplossing te bieden voor lading van én naar het westen
van Noorwegen. Ook voor scheepsbevrachtingen, scheepsagenturen, op- en overslag, vervoer en
logistieke projecten bent u bĳ ons aan het juiste adres.
Met alle disciplines onder één dak, onze flexibiliteit, onze ervaring en snelheid, kunnen we het gehele logistieke traject als een geïntegreerd pakket aanbieden. We zoeken altĳd naar een oplossing
die nét even slimmer is. Of naar een methode die nét even efficiënter is!
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Trident Container Leasing B.V. is a young, modern international container leasing company, which provides
containers for the marine intermodal cargo industry for
predominantly international shipping lines and international logistics providers.
Trident leases a variety of containers such as standard 20foot, 40-foot and 40-foot high cube dry cargo equipment, but also special dry freight units such as
open top, flat-rack, pallet-wide and refrigerated marine containers to international shipping lines
and logistics providers in Europe and Asia.
Trident also purchases new and second hand containers for its container trading division. This division mainly sells new and second hand equipment in Europe for its specific client base.
Trident Container Leasing B.V., your container specialist!!!!
Trident Container Leasing B.V.
Herengracht 491
1017 BT Amsterdam
The Netherlands
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Tel: +31.85 – 20.10.343
Email: marketing@trident-containers.com
Website: www.trident-containers.com
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Wedstrijdschema De HavenCup 2014

Poule A

Poule B

RookGroep / RST
Steinweg
Trident
Cosco
Uniport

Alphatron
Broekman
Vopak
MSC
Fondel

Poule C

Poule D

De Rĳke
Havenbedrĳf
ECT
Cool-Boys
DFDS

Tankflow
DB Schenker
Euro Nordic
United Waalhaven
Portbase

HOOFDVELD:
09.00 uur: DB Schenker – Euro Nordic
09.15 uur: Trident - Cosco
09.30 uur: Vopak - MSC
09.45 uur: De Rĳke - Havenbedrĳf
10.00 uur: RookGroep - Uniport
10.15 uur: Alphatron - Fondel
10.30 uur: Havenbedrĳf - ECT
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10.45 uur: Tankflow – DB Schenker
11.00 uur: United Waalhaven - Portbase
11.15 uur: Alphatron - Vopak
11.30 uur: RookGroep - Trident
11.45 uur: Cool-Boys - DFDS
12.00 uur: Steinweg - Cosco
12.15 uur: Broekman - MSC
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VERVOLG HOOFDVELD:
12.30 uur: ECT - DFDS
12.45 uur: Euro Nordic - Postbase
13.00 uur: Steinweg - Uniport
13.15 uur: Broekman - Fondel
13.30 uur: De Rĳke – Cool-Boys
13.45 uur: Tankflow – United Waalhaven
14.15 uur: Nr. 5a – Nr. 5b (A)
14.30 uur: Nr. 4c – Nr. 4d (C)
14.45 uur: Nr. 3a – Nr. 3b (E)
15.00 uur: Nr. 2c – Nr. 2d (G)
15.15 uur: Nr. 1a – Nr. 1b (I)

15.30 uur: Winnaar A – Winnaar B
15.45 uur: Winnaar C – Winnaar D
16.00 uur: Winnaar E – Winnaar F
16.15 uur: Verliezer G – Verliezer H
16.30 uur: Winnaar G – Winnaar H
16.45 uur: Verliezer I – Verliezer J
17.00 uur: Winnaar I – Winnaar J

VARKENOORD:
09.00 uur: Alphatron - Broekman
09.15 uur: ECT – Cool-Boys
09.30 uur: Tankflow - Portbase
09.45 uur: Euro Nordic – United Waalhaven
10.00 uur: Steinweg - Trident
10.15 uur: Broekman - Vopak
10.30 uur: De Rĳke - DFDS
10.45 uur: RookGroep - Steinweg
11.00 uur: Cosco - Uniport
11.15 uur: MSC - Fondel
11.30 uur: De Rĳke - ECT
11.45 uur: Tankflow – Euro Nordic
12.00 uur: Vopak - Fondel
12.15 uur: Trident - Uniport
12.30 uur: Havenbedrĳf – Cool-Boys
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12.45 uur: DB Schenker – United Waalhaven
13.00 uur: RookGroep - Cosco
13.15 uur: Alphatron - MSC
13.30 uur: Havenbedrĳf - DFDS
13.45 uur: DB Schenker - Portbase
14.15 uur: Nr. 5c – Nr. 5d (B)
14.30 uur: Nr. 4a – Nr. 4b (D)
14.45 uur: Nr. 3c – Nr. 3d (F)
15.00 uur: Nr. 2a – Nr. 2b (H)
15.15 uur: Nr. 1c – Nr. 1d (J)
15.30 uur: Verliezer A – Verliezer B
15.45 uur: Verliezer C – Verliezer D
16.00 uur: Verliezer E – Verliezer F
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Puntentelling
Poule A
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Totaal
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Totaal

RookGroep / RST
Handelsveem Steinweg
Trident Container Leasing BV
Cosco Container Lines BV
Uniport Multipurpose Terminals BV

Poule B
Alphatron
Broekman Logistics Europoort BV
Vopak Oil Rotterdam
Mediterranean Shipping Company
Fondel

Poule C
De Rĳke Group
Havenbedrĳf Rotterdam
ECT
Cool-Boys
DFDS Seaways BV

Poule D
Tankflow BV
DB Schenker Logistics Nederland
Euro Nordic Logistics BV
United Waalhaven Terminals
Portbase
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Spelregels “De HavenCup”













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 12 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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Notities
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