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Hollebeekhoeve Volley Noorderkempen  
beleeft de Cup Finals! 

Maak een foto van hoe je supportert voor de Cup Finale en 
maak kans op een mooie prijs! 

Upload een foto van jezelf als je aan het supporteren bent en zet hem op 
Instagram. Misschien word je wel uit alle deelnemers geloot en ontvang je een 

mooie prijs. 

Deelnamevoorwaarden: 

• Je moet een wedstrijdtenue, trui of t-shirt van onze club aan hebben. 

• Je voegt de volgende hashtags toe op je foto: #Hollebeekhoeve, 
#Hollebeekhoevevolleynk, #EMCF2021, #Iksupporterthuis 

Je mag ook een foto insturen van je ganse ploeg die online supportert. Als je 
daarin iedereen tagt, maakt ieder van hen kans op de prijs!

21 februari 2021: 
EuroMillions Cup Finals 

LIVE OP SPORZA (op 
Eén) 

Vanaf 13.45 uur 

 
Ondanks dat de editie van dit jaar 

zonder publiek plaats vindt, 
betekent dit niet dat je deze 

topaffiches moet missen! 

De mannenfinale: 
Knack Volley Roeselare en 
Volleybalclub GREENYARD 

Maaseik  
De vrouwenfinale: 

VC Oudegem en 
Asterix Avo Volley  

Vanaf 13.45 uur de mannenfinale, 
met aansluitend de vrouwenfinale!

Vul onze pronostiek in en win! 
Ben je een jeugdspeler van onze club en wil je 
tijdens het supporteren genieten van een hapje en 
een drankje dat je wordt aangeboden door het 
jeugdbestuur? Schrijf je dan in voor 19 februari via 
onderstaande QR-code en  
bestel één van onze supporters 
pakketten. Spreek met je ploeg 
af om samen online te  
supporteren of nestel je met je  
bubbel gezellig voor de televisie.

Bestel je supporterspakket!
Via de QR-code hiernaast 

kan je jouw pronostiek 

invullen voor de twee 

finales van 21 februari.
Voorspel  voor aanvang van de finales wie er als 
winnaar uit de bus zal komen en op welke stand de 
eerste set van elke wedstrijd zal eindigen en misschien 
win jij wel een mooie prijs? 

De jeugdspeler die er het dichtste bij is, wint. Hij of zij 
zal worden verwittigd!

Facebookevent 
Klik hier
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https://volleynoorderkempen.be/pronostiek-cup-finals-21-februari-2021/
https://www.facebook.com/KnackVolleyRoeselare/
https://www.facebook.com/VCGREENYARDMaaseik/
https://www.facebook.com/VCGREENYARDMaaseik/
https://www.facebook.com/vcoudegem/
https://www.facebook.com/AsterixAvoVolley/
https://volleyvlaanderen.us17.list-manage.com/track/click?u=80a1f3c08f07276171522005e&id=4e086d766a&e=2f4fb01701
https://volleyvlaanderen.us17.list-manage.com/track/click?u=80a1f3c08f07276171522005e&id=4e086d766a&e=2f4fb01701
https://www.instagram.com/hollebeekhoevevolleynk/
https://volleynoorderkempen.be/pronostiek-cup-finals-21-februari-2021/
https://forms.gle/uBTSaGBX4iPUB8Bd9
https://forms.gle/uBTSaGBX4iPUB8Bd9
https://volleyvlaanderen.us17.list-manage.com/track/click?u=80a1f3c08f07276171522005e&id=4e086d766a&e=2f4fb01701
https://volleyvlaanderen.us17.list-manage.com/track/click?u=80a1f3c08f07276171522005e&id=4e086d766a&e=2f4fb01701
https://www.facebook.com/KnackVolleyRoeselare/
https://www.facebook.com/VCGREENYARDMaaseik/
https://www.facebook.com/VCGREENYARDMaaseik/
https://www.facebook.com/vcoudegem/
https://www.facebook.com/AsterixAvoVolley/
https://www.instagram.com/hollebeekhoevevolleynk/

