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April 2017, Obdam 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s)/trainers/begeleiders, 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang en tot onze grote vreugde hebben we al veel enthousiaste 
reacties ontvangen op het Victoria-O Jeugdweekend. Tijdens het weekend van vrijdag 19 mei en 
zaterdag 20 mei 2017 worden diverse activiteiten georganiseerd voor alle jeugdteams en wordt 
er een overnachting georganiseerd in tenten op het B-veld voor de E t/m de A-junioren.   
 
Door middel van deze brief willen wij u informeren wat wij van u en uw kind(eren) verwachten. 
Lees deze brief daarom dus goed. 
 
Wat heeft uw kind deze dag nodig? 
 

Benodigdheden 

Voetbalschoenen + scheenbeschermers 
(VERPLICHT) 

Gympen 

Zwemkleding +badlaken 

Droge kleding 

Sportkleding 

Zonnebrand (bij mooi weer) 

Regenkleding (bij slecht weer) 

Medicijnen (indien van toepassing) 
 

Wat heeft uw 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 20 mei verwachten wij de Mini- en de F-pupillen tussen 08:15 en 08.45 uur op het 
Victoria-O complex. Dan is er de gelegenheid de spullen naar de kleedkamers te brengen. Om 
09:00 uur starten we met het daadwerkelijke programma. We hebben een strak schema dus kom 
niet te laat.  
 
Op zaterdag 20 mei is om 15:00 uur de Penalty Bokaal en aansluitend de prijsuitreiking. Om 
15:45 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!  
 
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.   
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Belangrijk!  
Heeft uw kind een allergie/ziekte of gebruikt uw kind medicijnen. Geef dit dan tijdig door aan de 
trainer/begeleider 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 of  u kunt bellen naar Rob Spaander: 06-25037822 of Sanne Knijn: 06-52636703. 
Mocht u eerder vragen hebben kunt u deze mailen naar jeugdweekend@victoria-o.nl 
  
 
Sportieve groet, 
 
De organisatie van het Victoria-O Jeugdweekend 2017 
 
Rob Spaander, Ruud Stam, Hjalmar Vlaar, Rob Dirkmaat, Rudi Bakker, Ruud Krijnsen, Derek 
Klaver, Bas Wijte, Sjors Ootes en Sanne Knijn 
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*PROGRAMMA 
 

Vrijdag 19 mei 2017: Programma E-pupillen t/m A-junioren 

18:15u - 18:45u  Aankomst E-pupillen t/m A junioren 

19:00u - 21:00u  Avondprogramma 

21:00u - 23:00u  Disco 

 

- Einde programma, slapen (B-Veld) 

 

Zaterdag 20 mei 2017: Programma alle jeugdleden 

08:00u - 09:00u              Ontbijten E-pupillen t/m A junioren 

08:15u - 08:45u   Aankomst Mini- en F-pupillen 

09:00u - 12:00u  Dagprogramma 

12:00u - 12:30u  Lunch  

12:30u - 15:00u              Dagprogramma 

15:00u - 15:45u  Penaltybokaal 

15:45u - 16:00u             Prijsuitreiking & einde programma en ophalen van alle kinderen 

 

- Einde programma Jeugdweekend 

 

16:00u - 21:00u              Mixtoernooi senioren 

21:00u - Sluiting             Feestavond 

*programma onder behoud van eventuele wijzigingen 

 
 
 


