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Mei 2015, Obdam 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de mini’s en F-pupillen, 

 
Waar vroeger het jeugdweekend een vanzelfsprekendheid was, is het de laatste jaren om diverse redenen er niet van 
gekomen dit evenement voor de voetbaljeugd van Obdam te organiseren.  
Met een enthousiaste groep Victorianen blazen we dit fenomeen nieuw leven in. Dit met het doel een onvergetelijk 
weekend te realiseren voor de kinderen.  
 
Het jeugdweekend wordt georganiseerd van zaterdag 30 mei & zondag 31 mei 2015. Tijdens dit weekend worden 

diverse activiteiten georganiseerd voor alle jeugdteams, en wordt een overnachting georganiseerd in tenten op het 
trainingsveld voor de E t/m de A-jeugdleden. De mini’s en de F-pupillen slapen thuis. 

 
Door middel van deze brief willen wij u informeren wat wij van u en uw kind(eren) verwachten. Lees deze daarom 
goed.  
 
Wat heeft uw kind nodig? 

o  Handdoek o  Sportkleding o  Gympen 

o  Slippers o  Voetbalschoenen + scheenbeschermers VERPLICHT o  Regenjas (bij slecht weer) 

o  Zwemkleding o  Voetbalsokken   

o  Jas(je) o  Medicijnen (indien van toepassing)*   

 
Wat heeft u kind niet nodig? 

Geef uw kind geen geld, spelcomputers of andere elektronische en/of waardevolle apparatuur/spullen mee. Het terrein 
wordt goed in de gaten gehouden, echter, de organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke diefstal of zoek 
geraakte spullen. Energiedrank (bv. Redbull) is niet toegestaan. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Snoep mag u 
gerust meegeven, maar alleen voor gezamenlijk gebruik.  
 
Brengen en halen 

Op zaterdag 30 mei verwachten wij de kinderen tussen 08:45 en 09.00 uur op het Victoria-O complex. Dan is er de 
gelegenheid de spullen naar de, daarvoor bestemde, kleedkamer te brengen en uw kind een dikke knuffel te geven. Bij 
aankomst staat aangegeven welk team van welke kleedkamer gebruik dient te maken.  
Om 09:30 uur starten we met het daadwerkelijke programma. We hebben een strak schema dus kom niet te laat.  
Zaterdag 19:30 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen. 
 
Zondag 31 mei dienen de kinderen zich tussen 09.00 uur en 09:15 uur te melden bij de organisatie op het complex. We 
starten 9:30 uur met het programma.  Zondag 14:00 uur is de prijsuitreiking en 14:15 uur is het Jeugdweekend 
afgelopen en kunt u uw kind(eren) ophalen. Wij adviseren, vanwege de verwachte drukte, bijtijds aanwezig te zijn. 
Uiteraard ook leuk wanneer u eerder komt kijken op de zondag!  
 
Het complex beschikt niet over voldoende stalling van de fietsen voor alle jeugdleden. Indien mogelijk verzoeken wij u 
om uw kind(eren) te halen en brengen. Wanneer uw kind toch met de fiets komt, fietsen worden buiten de poort 
gehouden, zoals altijd op eigen verantwoording.   
 
Belangrijk!  

Heeft uw kind  een allergie/ziekte of gebruikt uw kind medicijnen. Geef dit dan tijdig door aan de trainer/coach en aan 
de organisatie van het jeugdweekend. Indien uw kind speciale dieetwensen heeft geef dit dan aan bij de organisatie 
van het jeugdweekend door een e-mail te sturen aan jeugdweekend@victoria-o.nl. Wij proberen hier zoveel mogelijk 
rekening mee te houden.  
Het weekend staat in het teken van sportiviteit en saamhorigheid. Als kinderen gedrag vertonen dat de organisatie niet 
kan tolereren zijn wij genoodzaakt contact met de ouder(s) op te nemen en kinderen naar huis te sturen.  
 
Verder zal bij extreem slecht weer het jeugdweekend worden afgelast . Communicatie hierover gaat via de website van 
Victoria-O.    
 
Hoe kunt u ons bereiken? 

Tijdens het jeugdweekend is de organisatie te bereiken op het nummer van de Konkel 0226-451650. 
Mocht u eerder vragen hebben kunt u deze mailen naar jeugdweekend@victoria-o.nl.  

 
Met sportieve groet, 
 
De organisatie van het jeugdweekend 
 
Ruud Krijnsen    Rob Dirkmaat   Ruud Stam 
Marco Konijn    Bas Wijte   Rob Spaander 
Hjalmar Vlaar    Rudi Bakker   Sanne Knijn 
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*Bijlage: Programma jeugdweekend Victoria-O zaterdag 30 mei t/m zondag 31 mei 2015 

Programma zaterdag 30 mei: 

08:45u - 09:00 u   Aankomst kinderen 

09:30u - 09:45u  Opening   

09:45u - 10:00u  Luchtfoto met alle kinderen 

10:00u - 10:15u  Warming Up geleid door sportschool ‘Basic Fun Sports’ 

10:15u - 12:00u  Vaardigheidsproeven 

12:00u - 13:15u  Lunch     

13:15u - 15:00u  Vaardigheidsproeven 

15:15u - 15:30u  Pauze  

15:30u - 17:00u  Vaardigheidsproeven 

17:00u - 19:30u  Avondeten  

18:30u - 19:15u  Vrijblijvend programma: verschillende stands 

19:15u - 19:30u  Ophalen mini’s en F-pupillen  

 

Programma zondag 31 mei:   

08:45u - 09:00u  Aanvang Mini’s en F-pupillen 

09:30u - 12:00u  Mixtoernooi, hindernisbanen & attracties  

12:00u - 12:30u  Lunch  

12:30u - 14:00u  Mixtoernooi, hindernisbanen & attracties  

14:00u - 14:15u  Prijsuitreiking & einde programma en ophalen van alle kinderen 

*Het programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 

 


