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Dagprogramma 

Starttijden wedstrijden 
De wedstrijden voor Oranje, Groen en Geel starten vanaf 8.30. 

Let op: voor alle kleuren geldt uiterlijk 10 minuten voorafgaand aanwezig zijn en zich 

melden aan de wedstrijdtafel. 

Rood en oranje 

Maandag, vrijdag en zaterdag speelt rood wedstrijdjes van 10.00 tot 11.30. 

Woensdag om 14.00 tot 15.00 is er een clinic voor rood en oranje. 

Deze clinics worden aangeboden door CTO. 

Groen en geel 

Op woensdag van 15.00 tot 16.00 is er een clinic voor groen en geel. Wees erbij! 

Deze clinic wordt mogelijk gemaakt door CTO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Speciale activiteiten 

Movie night  
Donderdagavond is er op de club een movie night! Voor de jongere kinderen zal 

er een film zijn vanaf 16.00 tot ongeveer 18.00.  Voor de oudere kinderen zal een film 

beginnen om 20.00 en het zal rond 22.00 zijn afgelopen.  

BBQ & Spel 
Op vrijdagavond is er een Familie Film Pub quiz om 17.00 tot 18.00 en aansluitend  

(dus vanaf 18.00) is er een BBQ voor iedereen.  

Gezelligheid op de club 
Elke dag zullen er leuke spelletjes plaatsvinden om 13.00. Iedereen mag aan 

deze spelletjes meedoen. Elke dag zal het spel een thema hebben voor de 

afwisseling. Wel willen we benadrukken dat de toernooicommissie en helpende 

ouders niet verantwoordelijk zijn om op alle kinderen te letten. 

Lunch  
Je kan je broodtrommels lekker thuislaten, want van maandag tot en met 

zaterdag kunnen alle kinderen op de club middageten tussen 12h.00 en 14h.00. Dit is 

onderdeel van het inschrijfgeld. Je ontvangt de lunchkaart wanneer je je aanmeldt 

voor je eerste wedstrijd bij de wedstrijdtafel. Raak deze niet kwijt, want hij is de hele 

week geldig. 

 



 

 
 

Diner 
Op twee avonden, dinsdag en donderdag, is de mogelijkheid er om mee te eten 

op de club. Hier zijn wel kosten aan verbonden, deze zijn €4 pp. Als je wil mee-eten 

moet je dit de dag van tevoren (uiterlijk 12h.00) aangeven bij de wedstrijdtafel en  

dit bedrag contant betalen voor het aantal personen dat wil mee-eten.   

Vechtstreektoernooi 
De winnaars van Oranje, Groen en Geel worden uitgenodigd voor het 

vechtstreektoernooi. Daarnaast zullen de trainers nog enkele ‘wildcards’ voor het 

toernooi uitdelen aan kanshebbers. Dus doe je best! 

Loterij 
Op de finaledag (zaterdag) sluiten we af met de prijsuitreiking en een loterij waarbij 

mooie prijzen te winnen zijn. Alleen de aanwezige kinderen doen mee met de loterij, 

dus zorg dat je erbij bent! 

Praktische informatie 
Bijna elke dag zal er een fysiotherapeut aanwezig zijn op de club van Vechtstreek 

Fysiotherapie van 13:00 tot 14:00. 

Dinsdag: Coletta 

Woensdag: Naomi (kinderoefentherapeut) 

Donderdag: Maud 

Vrijdag: Naomi (kinderoefentherapeut) 

Zaterdag: Wouter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sponsoren 
 

 

 

 

QledX, Zwinderen 

Vechtstreek  

Fysiotherapie,  

Breukelen 

Schulp, Breukelen 



 

 
 

 

 

 

 

CTO, Vreeland 

Zijdonk, 

feestartikelen en 

verhuur, Breukelen 


