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Introductie

“Met ruim 5.000 volleyballers is het Hajraa Buiten
toernooi het grootste grastoernooi in Europa”

Al ruim 40 jaar organiseert de Eindhovense Studenten Volleybal Vereniging Hajraa het Hajraa 
Buitentoernooi. Dit grasvolleybaltoernooi trekt deelnemers uit alle windstreken en zelfs vanuit 
het buitenland komen er teams speciaal voor dit toernooi naar Eindhoven. In het tweede of 
derde weekend van juni stromen de sportvelden rondom de Technische Universiteit Eindho
ven dan ook weer vol met volleyballers van alle niveaus. Op ruim 100 velden worden wedstrij
den gespeeld, waar de niveaus variëren van Eredivisie tot recreatief en alles daartussenin. 

Om u een zo compleet mogelijk beeld te geven, zullen alle onderdelen van het Hajraa Buiten
toernooi kort toegelicht worden. Voor u als mogelijke partner van dit toernooi zijn de moge
lijkheden eindeloos. Een aantal voorbeelden zal worden beschreven aan het einde van deze 
brochure. Graag zouden we samen met u het Hajraa Buitentoernooi dit jaar weer tot een 
daverend succes maken!



Hajraa Buitentoernooi
Ruim 5.000 volleyballers komen elk jaar naar Eindhoven om deel te nemen aan het Hajraa Bui
tentoernooi om op allerlei niveaus te komen spelen. Voor veel teams is dit toernooi een leuke 
afsluitende activiteit van het volleybalseizoen. Daarnaast komen er ook studententeams vanuit 
heel Nederland op het toernooi af en zelfs internationale deelnemers weten vanuit allerlei loca
ties ter wereld Eindhoven te vinden. 

De volleybalwedstrijden vinden plaats op het sportterrein nabij de Technische Universiteit Eind
hoven waar teams van zes spelers tegen elkaar spelen op gras. De meer dan 100 volleybal
velden worden in de week voorafgaand aan het Hajraa Buitentoernooi opgezet door circa 
honderd Hajranen die allemaal op vrijwillige basis hun steentje bijdragen om dit toernooi tot 
een succes te maken. De sfeer die het toernooi met zich meebrengt is vriendelijk en gastvrij, 
en in combinatie met een goede dosis Brabantse gezelligheid, maakt dit een gegarandeerd 
fantastisch toernooi.

Naast het recreatieve volleybal op verschillende niveaus, wordt ook het Nederlands Studenten 
Kampioenschap (NSK) Grasvolleybal georganiseerd. In samenwerking met Studenten sport Ne
derland komen er teams vanuit verschillende studentensteden die strijden om de NSKtitel.  Dit 
levert elk jaar een mooie strijd op tussen de verschillende teams.



Feest & Camping

“Ruim 7.500 mensen komen naar de legendari
sche Hajraa feesten om een top avond te beleven”

Naast alle volleybalactiviteiten vindt er op vrijdag en zaterdagavond een tweetal grote fees
ten plaats. De feesten zijn een fenomeen en trekken dan ook naast de volleybaldeelnemers, 
ruim 2.500 studenten uit Eindhoven en omstreken. De feesten worden georganiseerd in de 
markthal in het Meta Forum op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven en gaan 
door tot 03:00. Een garantie voor een mooi feestje!

Na een mooi feestje kunnen de toernooigangers slapen op de daarvoor ingerichte camping. 
Deze wirwar aan gekleurde tentjes huisvest de meeste deelnemers aan het toernooi en hier 
brengen de toernooigangers hun tijd door tussen de wedstrijden en het feest. Op het cam
pingterrein worden ook activiteiten georganiseerd. Aangezien de deelnemers een groot deel 
van de tijd op de camping doorbrengen buiten het feest en de wedstrijden om, is dit ook een 
locatie waar men als sponsor veel gezien wordt. 



“De camping is een gezellige wirwar aan ge
kleurde tentjes waar volop ontspannen wordt”



Hajraa Buitentoernooi in Cijfers

Onze socialmediakanalen bereiken naast veel 
deelnemers ook hun sociale contacten:

5.105 Likes 495 Volgers

5.000 views 
per video

2.500  nieuws-
brief abbonees 

100 Velden 500 Teams

41.25 Ha 
sportveld

2.500  wedstrijden 
worden gespeeld 25-23

Het Hajraa Buitentoernooi is het grootste gras 
volleybaltoernooi in Europa:



Feest - 33%

Toernooi - 67%

9 Hajraa Buitentoernooi commissie- 
leden organiseren het toernooi

125 Hajranen helpen gedurende het 
weekend en tijdens de op- en afbouwweek

5.065 Toernooigangers die deelnemen 
aan het buitentoernooi op alle niveaus

2.653 Feestgangers die naast de volley-
ballers deelnemen aan de feesten

Ruim 7.500 mensen bezoeken het buitentoernooi
Dit is volledig verzorgd en georganiseerd door Hajraa



Sponsoring
Om het Hajraa Buitentoernooi tot een groot succes te maken, zijn sponsoren onmisbaar. Spon
soring kan plaatsvinden in zowel materialen als in een financiële bijdrage aan het toernooi of 
een combinatie daarvan. Sponsoring is altijd maatwerk en wij gaan daarom graag met u in 
gesprek over de mogelijkheden. Om een indruk te geven van mogelijke samenwerking zijn er 
mogelijke sponsorpakketten uitgewerkt. Deze sponsorpakketten zijn bedoeld als uitgangspunt 
om uw sponsoring vorm te geven.

Hoofdsponsor

Als hoofdsponsor van het Hajraa Buitentoernooi bent u maximaal onder de aandacht van de 
toernooigangers en alle bezoekers van het feest. Dit sponsorschap biedt u een enorm breed 
scala aan mogelijkheden om via verschillende kanalen met de doelgroep in contact te komen. 
Dit biedt ook unieke mogelijkheden om naamsbekendheid te creëren, die niet beschikbaar zijn 
voor partners of sponsoren. Hierbij kunt u denken aan:

• Logo groot op de Hajraa Buitentoernooishirts
• Logo op de Hajraa Buitentoernooipolsbandjes
• Vernoeming hoofdveld en/of cateringtent naar de sponsor
• Vlaggen en banners op het Hajraa Buitentoernooi
• Promotieactiviteiten op het Hajraa Buitentoernooiterrein 
• Uitgebreide promotie op sociale media kanalen
• Uitgebreide naamsbekendheid creëren via het Hajraa Buitentoernooi
• Presentatie in de nieuwsbrief, het programmaboekje & de website
• Promotieartikel in het welkomstpakket voor de deelnemers

Partner

Als partner van het Hajraa Buitentoernooi zullen de toernooi en feestgangers zeker op u als 
partner worden geattendeerd. Daarmee heeft u een groot bereik zowel op onze sociale media 
als via posters en flyers. Dit sponsorpakket biedt een optimale mix aan activiteiten en uitingen 
om u als bedrijf onder de aandacht te brengen via de verschillende kanalen. Dit kan vormge
geven worden door bijvoorbeeld: 

• Logo op de posters en/of flyers van het Hajraa Buitentoernooi
• Logo klein op de Hajraa Buitentoernooishirts
• Banner en/of vlag op het wedstrijdterrein en/of feestterrein
• Hajraa Buitentoernooi actie op sociale media
• Presentatie in de nieuwsbrief en het programmaboekje
• Promotieartikel in het welkomstpakket voor de deelnemers



Sponsor

Als sponsor van het Hajraa Buitentoernooi krijgt u een solide promotie voor uw bedrijf onder 
de toernooi en/of feestgangers. Daarbij zijn er mogelijkheden om uw bedrijf gerichter onder 
de aandacht te brengen via de kanalen die daarbij passen. Om deze promotie tot stand te 
brengen kunt u denken aan de volgende mogelijkheden:

• Logo op de website & nieuwsbrief
• Advertentie in het programmaboekje
• Eenmalige actie op de sociale media
• Promotieartikel in het welkomstpakket voor de deelnemers

Mocht u naar aanleiding van deze brochure het Hajraa Buitentoernooi willen sponsoren of 
heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op via de mail: 
sponsor@hajraabuitentoernooi.nl

“Ieder bedrijf is uniek, dus gaan we graag met u in  
gesprek voor een passende samenwerking”




