
  

 

 

 

 

 

 

Donderdag  26 mei 2022 

Tijden Alle groepen  

 

08.30 uur Leiders aanwezig in kantine 

09.15 uur Kinderen aanwezig op 1e veld 

09.45 uur Start ochtendprogramma 

12.15 uur Stop ochtendprogramma 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Start middagprogramma 

15.45 uur Stop middagprogramma 

16.30 uur Pannenkoeken mogen worden bezorgd 

17.00 uur Pannenkoeken eten 

18.00 uur Start Finale Penaltybokaal 

19.30 uur Einde Finale Penaltybokaal 

 

*Voor de programma onderdelen hebben de kinderen niets dan sportkleding nodig. 

*Kinderen eten s ’middags en s ‘avonds bij RKDES. 

*De pannenkoeken mogen om 16.30 uur worden gebracht. Er zal zijn aangegeven waar  

u ze kunt achterlaten. 

* Anders dan voorgaande jaren is de finale van het penaltybokaal op de donderdagavond.  

De finalisten moeten natuurlijk wel aangemoedigd worden, dus alle ouders/opa’s en 

oma’s/vrienden en kennissen zijn van harte uitgenodigd om de finalisten en deelnemers aan 

te moedigen! 

*Voor de toeschouwers zal er na het penaltybokaal gelegenheid zijn om bij des op de 

kinderen te wachten onder het genot van een drankje. 

* Kantine is tot 21.00 uur geopend. 

 



 

 

 

 

 

Vrijdag  27 mei 2022 

Tijden Jongste groepen  

1 t/m 10 

Middelste groepen  

11 t/m 19 

Oudste groepen  

20 t/m 28 

09.15 uur Leiders aanwezig in kantine Leiders aanwezig in kantine Leiders aanwezig in kantine 

09.45 uur Kinderen aanwezig Kinderen aanwezig Kinderen oudste groepen 

aanwezig op de fiets 

10.00 uur Start ochtendprogramma Start ochtendprogramma Start ochtendprogramma 

12.00 uur Stop ochtendprogramma Stop ochtendprogramma Stop ochtendprogramma 

12.15 uur Lunch Lunch Lunch 

12:45 - 

13.15 uur 

13:15 uur Vertrek per auto 

naar Speelkasteel 

(Hoofddorp). 

13:00 Vertrek per auto naar 

Zwembad Meerkamp 

(Amstelveen). 

12:45 Vertrek per fiets naar 

Poldersport (de Kwakel). 

16.00 uur Einde programma en auto’s 

weer op locatie klaar staan. 

Einde programma en auto’s weer 

op locatie klaar staan. 

Einde programma. 

16.30 uur Thuiskomst van Speelkasteel, 

kinderen ophalen. 

 Thuiskomst van zwembad, 

kinderen ophalen. 

Thuiskomst van Poldersport, 

kinderen ophalen. 

 18.30 uur Start ouder-kind mixtoernooi Start ouder-kind mixtoernooi Start ouder-kind mixtoernooi 

20.30 uur Einde ouder-kind mixtoernooi Einde ouder-kind mixtoernooi Einde ouder-kind mixtoernooi 

 

*Middelste groepen, neem zwemkleding mee. 

*Oudste groepen, neem de fiets en droge kleding mee. 

* Kinderen krijgen vandaag geen avondeten aangeboden bij RKDES, u kunt uw kinderen ophalen 

om 16.30 uur. S’avonds is het evenement der evenementen, het ouder-kind mixtoernooi! 

Leuk als je meedoet, maar niet verplicht. Het gezellige toernooi waarin een team bestaat uit drie 

deelnemers onder de 16 jaar en drie deelnemers boven de 16. Wil je meedoen, zie het ouder-kind-

mixtoernooi-formulier of vraag even in de bestuurskamer. 

* Kantine is tot 21.30 uur geopend. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 28 mei 2022 

Tijden Alle groepen 

09.30 uur Leiders aanwezig in kantine 

10.00 uur  Kinderen aanwezig op het eerste veld. 

10.15 uur Start ochtendprogramma 

12.15 uur Stop ochtendprogramma 

12.30 uur Lunch 

13.30 uur Start middagprogramma 

14.00 uur Einde middagprogramma 

15.00 uur Start Playbackshow 

18.30 uur Einde Playbackshow 

18.30 uur Einde Voetbalkamp 

 

*Iedereen droge kleding meenemen. 

*De playbackshow zal in drie gedeeltes verlopen. Voor de jongste groepen zal rond 16.30 uur 

de prijsuitreiking zijn en is het mogelijk om uw kind (de jongste) dan mee te nemen. 

*Na de playbackshow zal de kantine tot 19.00 uur geopend zijn, daarna verzoeken we u 

vriendelijk om te vertrekken. Zodat de vrijwilligers van het voetbalkamp met elkaar de avond 

kunnen afsluiten. 

 

 
  

 


