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Voorwoord 
Beste spelers, speelsters, vrijwilligers en ouder(s), 

Maandag 20 augustus gaat de VoetbalVakantieWeek weer van start. 
Ook deze, alweer 34e uitvoering is weer anders dan andere jaren. 
We hebben de ruim 80 deelnemers verdeeld in 2 groepen t.w. groep 1 (geboortejaar 2008 en ouder) en 
groep 2 (geboortejaar 2009 en jonger). Hoewel veel onderdelen voor beide groepen gelijk zijn, zullen we zo 
hier en daar rekening houden met de leeftijdsverschillen.  

Dan het programma. Gebleven is het nog altijd populaire 4 tegen 4, dit jaar onder de naam Hoogvliet
Sassenheim en het “L.J. Sport 8 tegen 8 WK” met op vrijdag de grote finale. 

De maandag staat in het teken van een Clinic o.l.v. Henk Wisman en Jan Blankespoor trainer/coach van 
Ter Leede 1 die de deelnemers de fijne kneepjes van het (voetbal)vak gaat bijbrengen. ’s-Morgens wordt 
groep 2 onder handen genomen en ’s middags groep 1. 
Op dinsdag komen er BBFreestyle voetballers die ons diverse trucs gaan leren, dit wordt weer een mooi 
spektakel! Ook hebben we dinsdag een mooi circuit uitgezet o.l.v. Steffi en Nino.  
De invulling van de woensdag is gedeeltelijk hetzelfde gebleven als vorig jaar. De ochtend zijn de kinderen 
vrij en zij worden na de lunch om 13.00 uur verwacht met hun slaap en voetbal spullen. De kinderen die 
zich daarvoor opgegeven hebben slapen in tenten op het Ter Leede terrein. Voor diegene die de nacht 
thuis willen doorbrengen kunnen vanaf 21.30 uur worden opgehaald! 

Op de donderdag wordt er om 9 uur ontbeten en aansluitend de tenten leeggehaald. Daarna gaan we 
pyjama voetbal doen op een bijzondere manier. De kinderen die thuis geslapen hebben komen in pyjama 
om 9.45 uur naar de club om hierbij aan te sluiten. 
Einde deze dag is om 12 uur. 
De vrijdag staat geheel in het teken van 8 tegen 8, met in de middag de finales van dit toernooi. We sluiten 
de VVW af met de prijsuitreiking van de 8 tegen 8 WK. 
Kortom een uitgebreid programma met voor elk wat wils! 

Een speciaal woord van dank aan onze sponsoren: 
Dankzij Horesca Horecavo kan er bij de lunch een snack worden geserveerd en Albert Heijn zorgt voor 
dagelijks vers brood en beleg en dat het fruit er is voor de nodige vitamines. 
De Stichting Topvoetbal Ter Leede (Ter Leede 1, 2 en 3) levert Henk Wisman en Jan Blankenspoor en 
hopelijk wat selectiespelers. 
Het 4-tegen-4 toernooi heeft dit jaar als sponsor de Hoogvliet Sassenheim, zij sponsoren dit jaar onze 
lunch en bijgerechten voor de barbecue. Eén van de “Ster sponsoren” van onze vereniging, L.J. Sport – 
Sport2000, levert de speciale VVW-tenues (shirt, broek,) voor een wel heel bijzondere prijs. L.J. Sport is dit 
jaar ook de naamgever van het 8 tegen 8 WK. 
Tenslotte hebben we ook weer de hulp van onze eigen club van Uk-tot-A, de grootste sponsor van alle 
jeugdactiviteiten door het seizoen heen. 
Zonder hun hulp is het financieel (bijna) niet mogelijk om activiteiten als de Slotdag, St. Nicolaas en ook de 
VoetbalVakantieWeek te organiseren.  
Dit jaar hebben we weer een barbecue dat zonder sponsoring van Stout Vleesch onderdeel gebr. Eikens
Sassenheim niet had kunnen plaats vinden.  
Onze dank aan alle sponsoren:
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Uiteraard zijn wij weer bijzonder trots op onze grote groep vrijwilligers (jeugdspelers, ouders, trainers, de 
mensen van het accommodatieteam, kantine en vele anderen) zonder wie de VoetbalVakantieWeek niet 
mogelijk zou zijn.  
Hou de website van Ter Leede in de gaten voor het laatste VoetbalVakantieWeek nieuws.  
Heeft u naar aanleiding van dit boekje nog vragen of opmerkingen?  
Wij zijn bereikbaar via vvw@terleede.nl 

Algemene informatie

Afschrijven  
Wanneer je onverhoopt door ziekte of om een andere reden niet kunt komen, geef dat dan voor 9.30 uur 
door. Het telefoonnummer is 0252-210174.

Kleding 
Bij het inpakken van je tas moet je rekening houden met goed en slecht weer. Neem iedere dag in ieder 
geval twee T-shirts mee, natuurlijk je voetbalschoenen en een extra paar sportschoenen. Uiteraard moet je 
je douchespullen niet vergeten en ook je badslippers niet, want deze dragen we tijdens de lunch in de 
kantine.  
De VoetbalVakantieWeek blijkt ook altijd de ideale gelegenheid om nieuwe voetbalschoenen uit te 
proberen. Nadeel is natuurlijk wel dat de kans op blaren groter is. Neem dus voor de zekerheid je oude 
voetbalschoenen mee en doe een paar blarenpleisters in je tas. 
Je nieuwe tenue heb je aan op maandag, dinsdag en vrijdag! 

Toeschouwers 
Naast de trainingen, voetbalvaria, en dergelijke zijn er ook programmaonderdelen met een wat sterker 
competitie-element, zoals het grote voetbaltoernooi op dinsdag. Dit toernooi maar ook de 4 tegen 4  zijn 
de moeite van het bekijken meer dan waard. Voor uw kind(eren) is het leuk als u hem of haar komt 
aanmoedigen. U bent ook van harte welkom bij de prijsuitreikingen op de vrijdagmiddag, aansluitend op 
de finale van het 8 tegen 8 WK. Gedurende de VoetbalVakantieWeek is de Ter Leede kantine geopend, 
behalve tijdens en rond de lunchtijden. 

Eten en drinken 
Op bijna alle dagen eten we tussen de middag bij Ter Leede en in de pauzes zorgen we voor voldoende 
drinken en vers fruit. (donderdag eten de kinderen tussen de middag thuis) 

Pannenkoeken 
De vaders en moeders die zich hebben opgegeven voor het pannenkoeken bakken op vrijdag kunnen de 
pannenkoekenmix vanaf maandag ophalen bij het secretariaat, in de jeugdbestuurskamer. 
We kunnen overigens nog wel wat bakkers gebruiken, dus schroom niet een (paar) pakken mix op te halen 
bij het secretariaat.  
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Begeleiding
De begeleiding van de groepen vindt plaats door vrijwilligers onder supervisie van ervaren Ter Leede 
begeleiders. Ook dit jaar zijn er gelukkig weer mensen bereid om een aantal vrije dagen aan de 
VoetbalVakantieWeek te besteden. De namen van de begeleiders vind je verderop in dit boekje. Ouders 
die zich als vrijwilliger hebben opgegeven vinden elders in dit boekje hun naam terug! 

Organisatie
De organisatie van de VoetbalVakantieWeek is in handen van de jeugd- en jeugdactiviteiten-commissies 
van de v.v. Ter Leede. Mocht je twijfelen over het doorgaan van het programma, dan kun je voor “last-
minute” informatie terecht op onze website, www.terleede.nl . Heb je vragen, mail dan naar 
VVW@terleede.nl en wij beantwoorden de vraag zo spoedig mogelijk.  

Gevonden voorwerpen 
Ieder jaar weer raken veel kinderen spulletjes kwijt tijdens de VoetbalVakantieWeek. Let altijd goed op je 
eigen spullen! Ben je toch iets kwijt? Vraag dan even achter de bar of het misschien gevonden is. Heb je 
iets gevonden? Geef dit dan achter de bar af.  
Ouders: Omdat veel kinderen dezelfde kleding hebben (shirts, trainingspakken, sokken) is het verstandig 
deze te merken! 

Weer 
De organisatie doet er alles aan om de activiteiten zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Er is echter 
één zaak die we niet in de hand hebben; het weer! In geval van erg warm weer zorgt de organisatie voor 
extra drink en waterpauzes. Verder is het van belang dat je zelf, bij zonnig weer, je zonnebrand meeneemt 
en eventueel hoofdbedekking, zodat je goed beschermt de zon in gaat! 

Wijzigingen 
Eventuele wijzigingen op het programma en andere belangrijke mededelingen worden gepubliceerd op het 
mededelingenbord bij de ingang van de kantine. Kijk daar iedere morgen even op! 

Teamindelingen. 
In tegenstelling tot de laatste jaren zitten de deelnemers dit jaar de hele week in een vast team, met eigen, 
vaste begeleiding. Het enige waar ze niet in hun team zitten is bij het 4 tegen 4 toernooi, maar daar zullen 
de begeleiders wel aanwezig zijn om dit in goede banen te leiden. De teamindelingen worden  
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Programma Maandag 20 augustus Opening, Training, voorrondes 8 tegen 8 

Vanaf 09.30 uur Aanmelden in de kantine 

09.40 uur VVW 2018 tenues aantrekken in de kleedkamer 

10.00 uur Opening VoetbalVakantieWeek 2018 door de voorzitter. 

10.30 uur Groep 2 (geboortejaar 2009 tot 2011)Training o.l.v. Henk Wisman en 
A-selectie spelers  (in teams van 8 tegen 8). 

10.30 uur Groep 1: (geboortejaar 2006 tot 2008) Voorronde 8 tegen 8 o.l.v 
Steffi en Nino 

12.15 uur Lunch Groep 2 

12.45 uur Lunch Groep 1 

Aansluitend aan lunch Start 8 tegen 8 voorrondes (groep 2) en training o.l.v. Henk Wisman 
(groep 1) 

15.45 uur Douchen & Einde 

Vandaag is de eerste dag van de 34e VoetbalVakantieWeek. 
We gaan ervanuit dat iedereen om half 10 aanwezig is. Daarna gaan we onze VVW 2018 tenues aantrekken 
in de kleedkamer. 

De VVW begint met de opening inclusief een foto van alle deelnemers in hun VVW2018 tenue! 

Ieder team heeft een eigen begeleider of begeleiders. Zij zullen jullie tijdens de wedstrijden van tips en 
trucs voorzien waardoor je nog beter de 8 tegen 8 wedstrijden kan gaan spelen. 
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Programma Dinsdag 21 augustus BBFreestyle, Circuit

10.00 uur 

10.15 tot 12.30 uur 
12.40 tot 13.00 uur 
13.15 tot 15.00 uur  
15.00 uur 

10.15 tot 12.00 uur 
12.10 tot 12.35 uur 
13.15 tot 15.30 uur 
15.30 uur  

Aanwezig  
Groep 2: 
Start circuit 
Lunch 
BBFreestyle 
Opruimen en Einde! 

Groep 1:  
BBFreestyle 
Lunch 
Start circuit 
Opruimen en Einde! 

Maak kennis met de mannen van het straatvoetbal. BBFreestyle is specialist in de selectie van de beste 
straatvoetballers uit Nederland, België en Duitsland. 

Er wordt dit jaar een circuit georganiseerd met diverse onderdelen, één onderdeel wordt georganiseerd 
door Bouwie de Vries van Body Bouw, hij zal de kinderen kennis laten maken met boksen. 
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Kinderen in de ochtend vrij 

13.00 uur Vanaf 13 uur inloop en tenten inrichten  

14.00 uur 

Vandaag spelen we het “Voor-Door 4 tegen 4 toernooi” met een individuele winnaar. 
Wat houdt dit precies in?   
We gaan per leeftijdscategorie korte 4 tegen 4 wedstrijden spelen, iedere ronde in 
een nieuwe, willekeurig bepaalde teamsamenstelling. De ene leeftijdsgroep is de 
wedstrijden aan het spelen, de andere leeftijdsgroep heeft een ronde rust. Tijdens 
deze rust krijgen jullie een stukje uitleg over hoe je het makkelijkste 4 tegen 4 kunt 
spelen, waar je op moet letten met verdedigen en aanvallen en hoe je dit met elkaar 
het beste kunt doen. Door het speelschema de gehele middag te rouleren zullen jullie 
heel veel wedstrijden spelen, iedere keer in een nieuwe teamsamenstelling.  
Doelpunten scoren met je team waarin je één ronde speelt is erg belangrijk, want bij 
dit toernooi krijg je niet alleen punten door een wedstrijd te winnen of gelijk te 
spelen, maar ook ieder gescoord doelpunt telt voor je team als een punt. Doordat 
iedereen iedere ronde in een ander team zal spelen, hebben we aan het eind van de 
competitie per leeftijdscategorie een top drie. Morgenochtend spelen we nog een 
paar rondjes en woensdag volgt dan na het nodige rekenwerk de prijsuitreiking. Even 
in spanning afwachten dus!  
De begeleiders zullen deze middag iedere ronde met een ander team meedraaien, zo 
krijgen jullie tijdens de wedstrijden dus iedere keer van iemand anders tips en trucs 
waardoor je hopelijk naast het plezier, ook nog iets zal leren. 

17.00 uur 

19.30 uur 

21.30 uur 

23.00 uur 

BBQ 

start avondspel 

ophalen van de kinderen die niet blijven slapen 

kinderen naar de tenten 

Kids vandaag meenemen: 
Slaapzak/ kussen 
Matje/luchtbed 
Slaapkleding 
Knuffel (prijsuitreiking wie de leukste, origineelste knuffel heeft) 
Toiletspullen 
Douchespullen 
Slippers/ sportschoenen/voetbalschoenen 
Sportkleding 

Programma Woensdag 22 augustus 
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Programma Donderdag 23 augustus ontbijt en pyjamavoetbal

09.00 uur Ontbijt aansluitend tent opruimen en spullen in kleedkamer zetten. 

09.45 uur Kinderen die thuis hebben geslapen zijn weer van harte welkom  

10.00 uur tot 12 uur 

12.00 uur 

Pyjama voetbal speciaal! 

Kinderen mogen opgehaald worden 
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Programma Vrijdag 24 augustus Vervolg 8-tegen-8, Finales, Prijsuitreiking, Afsluiting

09.45 uur Aanwezig  

10.00 uur Vervolg voorrondes 8-tegen-8 WK (beide groepen) 

12.00  uur Lunch groep 2 

12.30 uur Lunch groep 1 

Aansluitend a/d lunch Vervolg voorrondes 8-tegen-8 WK 

13.15 uur Finale 8-tegen-8 WK  

Aansluitend (ca.14.30 uur) Prijsuitreiking en ceremoniële afsluiting 

Vandaag staat alles in het teken van voetbal (het is tenslotte de Voetbalvakantieweek).  
We gaan verder waar we maandag gebleven waren: de voorrondes van het 8-tegen-8 WK toernooi met 
aansluitend de finales.  
En als je even een ronde niet hoeft te spelen: bedenk dan dat naar voetbal kijken ook heel erg leuk is! 

Na de finales komen alle deelnemers in hun VVW2018 tenue tegelijk het veld op, vergezeld van de 
begeleiders en vrijwilligers in hun VVW2018 T-shirt. 
Niet vergeten je spullen mee te nemen dus! 

Na de prijsuitreiking sluit de voorzitter de 34e Voetbalvakantieweek af en kunnen we ons opmaken voor de 
35e versie in 2019.   
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Deelnemers Groep 2 (geboren in 2009, 2010 en 2011) 
Ayden Lorist 

Ben Lommerse 

Bjorn van Ruiten 

Bram Batenburg 

Chiel Moreu 
Chrisayro Mendoza 
Dawid Wojcik 

Dex van Bakkum 

Emma Dikhoff 

Floris Batenburg 

Floris van Zandbergen 

James Scholten 

Jasmijn van der Vaart 

Jayden van der Schagt 

Jelle de Jong 

Jens Trouw 

Jeremy Hoek 

Jesper de Groot 

Jesper Turenhout 

Jette Vrouwenvelder 

Jip Siebers 

Job Nuninga 

Joep van der Schrier 
Lars Moreu 
Laurens Quist 

Lizzy Wesseling 

Mees de Bruin 

Merle-Marie Bloemendaal

Nick de Graaf 

Pepijn Dijk 

Pepijn Vermeulen 

Quinten van der Schagt 

Quinten Westra 

Ravi van Harskamp 

Robbert Mulder 

Sam Beekmans 

Siem Slobbe 
Tako Olierook 
Tess Meerpoel 

Thijmen Quist 

Thomas van der Voort 

Thymen Knetsch 

Tijs Hassing 

Tim Turenhout 

Tim Wilschut 

Wessel de Groot 



VoetbalVakantieWeek 2018 

(aanmeldingen verwerkt t/m 13 augustus 2018) 
Afhankelijk van de aantallen per onderdeel kan de organisatie besluiten spelers of speelsters 
een leeftijdsgroep door te schuiven of terug te zetten 

Opgegeven en toch niet op de lijst? Mail ons even op vvw@terleede.nl  
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Deelnemers Groep 1 (geboren in 2006, 2007 en 2008) 
Achraf Abousellam 

Amy Wesseling 

Bouwe Moret 
Daan Nievaart 
Daan Vaes 

Dirk Koning 

Eline van Tol 

Finn de Ridder 

Finn van Dijk 

Geus Hartevelt 

Gijs van der Kooij 

Ivar Schmidt 

Janyl Mohlman 

Jason Geerlings 

Jayden Omtzigt 

Jip de Valk 

Kaya de Ruiter 

Lex Nieuwenhuis 

Luc Vermeulen 

Luuk van der Zeeuw 

Mads Blankespoor 

Marijn Kloos 

Mats van der Zwam 

Merrick Heijen 

Milan van der Vaart 

Morris Verleg 

Nick Rothengatter 

Nijs den Hollander 

Olivier Stout 

Oscar Mulder 

Oscar Straathof 

Pepijn Verheijen 

Ruben van Dorsten 

Ruben Vrouwenvelder 

Ryan Bol 

Sami Lakdimi 

Silke Vink 

Thijs Paddenburg 

Thijs van der Kooij 

Tijn Hogers 

Timo Beekmans 
Timo Rambat 
Tinc Zoet 

Tristan Lorist 

Xavier Vaes 

Youri Olierook 
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(aanmeldingen verwerkt t/m 13 augustus 2018) 
Afhankelijk van de aantallen per onderdeel kan de organisatie besluiten spelers of speelsters 
een leeftijdsgroep door te schuiven of terug te zetten  

Opgegeven en toch niet op de lijst? Mail ons even op vvw@terleede.nl 
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Begeleiding 

Teambegeleiding. 
Begeleiders, zonder hen geen VoetbalVakantieWeek! En het leuke aan alle onderstaande begeleiders is dat het 
jeugdleden zijn, die nu zelf te oud zijn om deel te mogen nemen aan de VoetbalVakantieWeek. Zij vinden het nu juist 
leuk om ervoor te zorgen dat alle deelnemers net zo’n leuke VoetbalVakantieWeek gaan beleven zoals zij die al die 
jaren hebben meegemaakt!  
Eén ding is zeker, wij als organisatie zijn super blij met hun aanmelding. 
Als eerder aangegeven hanteren we dit jaar weer het systeem van vaste begeleiding bij een team. 
De namen van de teambegeleiders vind je hieronder: 

Noa Vonk 

Rosa van Gool 

Wessel Blankespoor 

Quincy Blankespoor 

Noa Souman 

Britt Lubbe 

Anouk Bemelman 

Amber van der Ham 

Randa Abdirab 

Hanna Minnaard 

Angela Zwaan 

Annemarijn Horst 

Esmay de Ridder 

Tijs van Zandbergen 

Jasper Sabel 

Duco Mooy 

Thomas Spaargaren 

Juliette Boer 

Annabel Hermans 

Nick Zwetsloot 

Lunch. 
Voor hulp bij de lunch/ontbijt hebben we de volgende namen van vaders en moeders genoteerd: 

maandag dinsdag donderdag-ontbijt vrijdag

M.S. Bierdrager Miriam Omtzigt Annemarie de Bruin Moeder Nieuwenhuis

Miranda van de Schagt Liane van der Meer Sandra Hogers Roos Moret

Moeder de Graaf Moeder Paddenburg Moeder van der Zwam Laura van Harskamp

Laura Hassing Moeder van Dorsten Moeder de Koning Pascale Berbee

Moeder (Julian) Quist Laura Hassing

Bianca van Hasrskamp Moeder de Graaf

De lunchmoeders worden verzocht om op de ingeroosterde dagen om 11.00 uur aanwezig te zijn. 
Zoals u in het schema kunt zien zitten we op een paar dagen krap in de lunchmoeders en –vaders, dus als je nog een 
paar uurtjes over hebt meld je dan even bij het secretariaat. 
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VVW-2 daagse versie. 
Gelijktijdig met maandag en vrijdag organiseren we de 2 daagse Voetbalvakantieweek-versie voor de allerjongsten. 
Dit deel van de VVW staat onder leiding van Jaap Schaap. Hij wordt daarbij op de maandag geholpen door Liane van 
der Meer, Jeroen Visser en Nathalie Knijnenburg. Op vrijdag zijn dat Esther van der Sijde en wederom Liane en 
Jeroen. 

Overige vrijwilligers tijdens de VVW 
Gelijktijdig met maandag en vrijdag organiseren we de 2 daagse Voetbalvakantieweek-versie voor de 
allerjongsten.  
De algehele coördinatie is in handen van de VVW 18 organisatie; Mariska Blankespoor, Ellen Broer, Nienke Heskes, 
Mirjam Streefland Michiel Rambat, Martijn van Ommen, Marcel Vonk, Jaap Schaap en Rob Nelemans deze 
teamleden zijn op verschillende dagen aanwezig zodat er altijd een dubbele bezetting is. 
Verder zullen Nino Hoogervorst, Steffi Perfors en Jelle Vonk de indelingen, diverse schema’s en natuurlijk de 
uitslagen verzorgen. Tot nu toe heeft alleen Johan Harteveld zich aangeboden om te helpen bij het opzetten van de 
tenten op woensdag, maar daar kunnen we nog wel wat extra hulp bij gebruiken (ook voor het afbreken op 
donderdag). 

We zoeken nog een fotograaf die iedere dag wat foto`s wil schieten en de foto`s op de site wil plaatsten. 

Al met al is de bezetting net aan voldoende om een VoetbalVakantieWeek te draaien, maar een paar handjes extra 
zou wel prettig zijn.  
Wanneer je gedurende de week nog wat tijd over hebt en mee wilt helpen om van deze 34e uitvoering een grandioos 
succes te makenmeldt dit dan even aan VVW@terleede.nl of loop in de week zelf even langs bij ons secretariaat in de 
jeugdbestuurskamer.
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Sponsoren: 


