
 
 

Programma zaterdag 20 mei 2017 
Voor de teams die blijven overnachten staat het ontbijt tussen 08:00 uur en 08:30 uur klaar 
in de kantine. Voor die tijd dient elk team de slaapspullen in de daarvoor bestemde 
kleedkamers te hebben gebracht, zodat de ouders/begeleiders die hun tent ter beschikking 
hebben gesteld de mogelijkheid hebben de tenten af te breken en op te halen. De tenten 
dienen vóór 14:00 uur afgebroken te zijn in verband met het mixtoernooi.  
 
Tussen 08:15 uur en 08:45 uur komen de Mini- en de F-pupillen aan op het Victoria-O 
complex en kunnen zij zich melden bij de organisatie. Alle kinderen en begeleiders 
verzamelen om 08:45 uur bij de trailer op het trainingsveld. Er zijn 20 teams samengesteld, 
de teams zijn gemixt dus kijk goed bij welk team je hoort! Elke teambegeleider houd zijn 
teamnummer omhoog zodat ieder kind kan zien waar zijn team zich bevindt. 
Om 09:00 uur zal het Victoria-O Jeugdweekend officieel geopend worden. Daarna start de 
Warming Up geleid door Basic Fun Sports/Sportstudio de Boer. Vanaf 09:15 uur starten we 
met het programma.  

Ochtendprogramma 
Team 1 t/m 10 zullen starten bij de spellen op het Victoria-O complex. De begeleiders van 
elk team ontvangen bij aankomst het schema bij welk spel je start. Doe goed je best, want er 
zijn prijzen te winnen!  

Team 11 t/m 20 verzamelen bij de trailer en zullen een spel gaan doen wat in het 
dorpscentrum plaatsvind. Deze teams zullen, onder begeleiding, in etappes het dorp ingaan. 
 
Om 11:45 uur is het ochtendprogramma afgelopen voor alle teams (1 t/m 20). En kan elke 
begeleider een LUPA (lunchpakket) ophalen bij de uitdeeltent.  
 
Middagprogramma 
Om 12:30 uur vervolgen we het programma. 
 
Team 1 t/m 10 verzamelen bij trailer en zullen een spel gaan doen wat in het dorpscentrum 
plaatsvind. Deze teams zullen, onder begeleiding, in etappes het dorp ingaan.  

Team 11 t/m 20 zullen starten bij de spellen op het Victoria-O complex. De begeleiders van 
elk team ontvangen bij aankomst het schema bij welk spel je start. Doe goed je best, want er 
zijn prijzen te winnen!  

Om 14:45 uur is het programma afgelopen en om 15:00 uur start de penaltybokaal. Nadat de 
penaltybokaal is afgelopen volgt de prijsuitreiking van het zaterdag(spel)programma, de 
penaltybokaal en de loterij. Om 15:45 uur is helaas het Jeugdweekend afgelopen en kunnen 
de kinderen en begeleiders nog wat lekkers ophalen bij de uitdeeltent en mogen ze moe 
maar voldaan naar huis!  



 
 

 

Zaterdag 20 mei 2017: Programma alle jeugdleden 

 

08:00u - 08:30u Ontbijten E- pupillen t/m B junioren 

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

09:00u - 09:05u           Opening 

09:05u - 09:15u           Warming Up door Sportstudio de Boer/Basic Fun Sports 

09:15u - 11:45u Ochtendprogramma 

11:45u - 12:30u Lunch  

12:30u - 14:45u Middagprogramma 

15:00u - 15:30u Penaltybokaal 

15:30u - 15:45u           Prijsuitreiking 

 

- Einde programma Victoria-O jeugdweekend 

 

16:00u - 21:00u           Mixtoernooi senioren 

21:00u - Sluiting          Feestavond 

 

 


