
Programmaboekje 
Voetbalvakan�eweek Ter Leede 202 1  
 

 
Beste ouder en kind,  
 
Volgende week gaat de 37e edi�e van de voetbalvakan�eweek weer van start. 
Dit jaar doen er bijna 150 kinderen mee, hoe gaaf is dat. In dit boekje geven wij 
jullie informa�e over wat we die week gaan doen. Per dag geven wij aan wat de 
�jden zijn, wat wij van de kinderen verwachten en wat handig is om mee te 
nemen.  
 
De afgelopen weken zijn wij al druk bezig geweest met de voorbereidingen, 
maar er moeten ook wel veel gebeuren. De indelingen, speelschema’s, de 
laatste puntjes op de i. Kortom, wij zijn bijna klaar om er een leuke week van te 
maken. 
 
Wij gaan verder met de voorbereidingen. Als jullie dit boekje goed doorlezen 
en de juiste voorbereidingen treffen gaan we er met elkaar een mooie week 
van maken.  
 
Nogmaals een oproep voor volgend jaar. Het grootste deel van het huidige 
team gaat stoppen. Het zal toch niet de laatste voeltbalvakan�eweek van Ter 
Leede worden?  Daarnaast zoeken we nog hulp van ouders bij de avondspelen 
op dinsdagavond, pannekoekenbakkers (neem maandags een pak beslag mee) 
en hulp bij het opze�en van de tenten (dinsdag en woensdag overdag).  
Heb je �jd beschikbaar, laat het ons weten.  
 
Groeten, 
 
De VVW commissie  

 



Algemene mededelingen 
We starten met een paar algemene mededelingen, om de week zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  

� Maandag zie je in de hal van de kan�ne de teamindelingen. 

� Voor de meeste kinderen is deze week de start van het nieuwe 
voetbalseizoen. Check van tevoren of je voetbalschoenen nog passen. 
Zijn je voeten gegroeid, dat kan heel goed. Kan je nog snel even nieuwe 
kopen samen met papa of mama.   

� De kinderen krijgen een tenue. We stellen het zeer op prijs als de 
kinderen deze de hele week dragen (dit wordt veel (hand)wassen "#$% )  

� Kom elke dag op �jd op de voetbal is, zodat we gelijk kunnen starten met 
het programma. 

� Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de Corona maatregelen 
houden. Ook bij Ter Leede zijn deze van toepassing. Op de website tref je 
het TL beleid aan. Houdt 1,5 meter afstand (voor volwassen), was je 
handen, nies in je ellebogen en als je kind verkouden is houdt hem/haar 
dan thuis. 

� Bij Ter Leede kan niet meer met contant geld worden betaald. Geef je 
kinderen dus geen geld mee, zorg dat ze (indien gewenst)  een rugzakje 
met een bidon, extra eten bij zich hebben. De kan�ne zal wel open zijn 
voor consump�es.  

� De kinderen worden volledig verzorgd met eten, drinken af en toe een 
snoepje en gezonde snacks.  

� Als de zon schijnt, smeer je kinderen goed in. Geef eventueel 
zonnebrand mee om nogmaals gedurende de dag in te smeren.  

� Als er bijzonderheden zijn rondom uw kind, dan hoort de begeleiding dit 
graag. Samen willen wij het beste voor uw kind.  

� De week is bedoeld om voor iedereen lol en gezelligheid te hebben. We 
tolereren niet dat kinderen worden gepest of buiten gesloten. Mocht uw 
kind dit doen, zal hij/zij hierop worden aangesproken.  

� Gedurende de week worden er foto’s en filmpjes gemaakt. Deze worden 
via de Ter Leede site en Facebookpagina gedeeld. Mocht u hiertegen 
bezwaar hebben, dan horen wij dit graag.  

 
  



 
Maandag 23 augustus 2021 
Vandaag gaan we eindelijk van start met een geweldige week op ons eigen 
sportpark.  
 
Belangrijk voor vandaag 

� Bij zonneschijn smeer je goed in 

� Meld je uiterlijk om half �en in de hal van de kan�ne  

� Kijk op het bord in de hal, in welk team je bent ingedeeld  

� Haal je nieuwe tenue op bij de organisa�e 

� Ga naar de kleedkamer van jouw team en kleed je op 

� Zorg dat je om 9.45 uur omgekleed weer in de kan�ne zit  

� Eten en drinken wordt verzorgd 
 
Wat gaan we vandaag doen? 
Deze dag ga je drie verschillende onderdelen doen: 

- FIFA spel 
- Training van de trainers + spelers van het 1 e el�al (heren) 
- 8x8 toernooi  

 
Programma 

 9.30 – 9.45 uur   Inloop en ophalen tenue 

 9.45 - 10.00 uur   Opening jeugdvoorzi�er Mar�n Nuninga  

10.00 – 10.15 uur    Verzamelen in de teams 

10.15 – 11.45 uur   Ronde 1 
11.45 – 12.45 uur   Lunch (wordt verzorgd door Ter Leede)  
12.45 – 14.15 uur   Ronde 2 
14.45 – 15.45 uur   Ronde 3 

15.45 – 16.00 uur  Kinderen gaan naar huis 

 
Vanavond vroeg naar bed, want morgen wordt een hele lange en intensieve 
dag.   



 
Dinsdag 24 augustus 2021 
Vandaag hebben de kinderen uit de JO8 in de middag een ander programma. 
Kijk goed wat voor jou van toepassing is.  

 
Belangrijk voor vandaag  

� Bij zonneschijn smeer je goed in  

� Zorg dat je om kwart voor �en bij Ter Leede bent, verzamelen in de 
kleedkamer van jouw team.  

� De O9 t/m O13 gaan in de middag zwemmen bij de Wasbeek, voor de 
J08 hebben we een ander programma in het vooruitzicht.   

� Vanaf 17.30 uur kunnen de ouders de slaapspullen komen brengen bij 
Ter Leede. De tenten staan op grasveld naast veld 2. De indelingen waar 
je slaapt vind je op de tenten.  

� Voor eten en drinken wordt die dag gezorgd.  
 

Programma  
  9.45 - 10.00 uur      Verzamelen in de kleedkamer van jouw team 
10.00 - 13.00 uur    4x4 toernooi 
13.00 – 14.00 uur            Lunch wordt verzorgd door Ter Leede  
14.00 – 17.00 uur      Zwemmen bij de Wasbeek of alterna�ef programma  
17.30 – 19.00 uur      Ouders kunnen de slaapspullen komen brengen 
17.30 – 19.00 uur  Avond eten + tent inruimen 
19.00 – 21.00 uur      Avond spel  
21.00 uur        Tandenpoetsen en naar de tenten (of naar huis)  
    Voor de ouderen jeugd een quiz.  
 
  



Slaapfeestje bij Ter Leede  
Ook dit jaar mogen de kinderen een nachtje blijven slapen in tenten. We 
hebben vijf grote tenten gehuurd, die in de loop van de ochtend worden 
opgezet.  
 
Indeling tent 
We maken een indeling van de tenten, dus kijk goed in welke tent jij slaapt. We 
delen het zoveel mogelijk in teams in, zodat je al�jd wel bij een bekende slaapt.  

 
Slaapspullen brengen 
We vragen de ouders om rond 17.30 uur de slaapspullen naar TL brengen. De 
kinderen hebben dan een half uur om hun slaapplekje in orde te maken.  
 
Knuffels mogen mee 
Wat wij ieder jaar weer een feestje vinden is om alle knuffels van jullie te zien. 
Neem gerust je knuffel mee, laat hem aan ons zien dat vinden wij echt leuk. 
Ook leuk voor je knuffel toch dat die mag logeren? Is die al een keer bij Ter 
Leede geweest? Kan die gelijk zien waar jij elke zaterdag voetbalt.  
 
Ook toezicht in de nacht  
Ter geruststelling van de ouders. Een deel van de leiding blij� de hele nacht op 
om de kinderen in de gaten te houden. Of moeten we zeggen de leiding wordt 
wakker gehouden door de kinderen "#$% ?  

 
  



Woensdag 25 augustus 2021 
Vanochtend worden de kinderen na een heerlijke nachtrust in de tenten rus�g 
wakker. We hopen natuurlijk dat ze lekker uitslapen, maar de ervaring leert 
anders. De kinderen die thuis hebben geslapen mogen bij het ontbijt aansluiten 
of ander uiterlijk 9.45 uur weer aanwezig zijn bij Ter Leede.  
 
Vandaag staat er een pi�ge training op het programma van de dames selec�e.  
 
We verwachten en hopen s�ekem dat de kinderen zijn gesloopt (dat hoort toch 
een beetje bij een kamp) en de middag gebruiken om thuis lekker te chillen. 
Laad weer goed op, want morgen is een belangrijke dag.  
 
Programma 
8.30 – 9.00 uur          Ontbijt groep 1 (landenteams) 
9.00 – 9.30 uur          Ontbijt groep 2 (clubteams) 
9.30 – 10.00 uur        Spullen in tent opruimen + tandenpoetsen 
10.00 – 11.45 uur      Training dames selec�e 
11.45 – 12.00 uur      Kinderen mogen thuis gaan chillen  
 
 

 
Damesselec�e  



 
 
Donderdag 26 augustus 2021 
Vandaag is alweer de laatste dag van de voetbalvakan�eweek.  
We hopen dat jullie goed zijn uitgerust, want vandaag staan de finales op het 
programma. Welk team gaat er met de winst vandoor?  
 
Belangrijk voor vandaag 

� Bij zonneschijn smeer je goed in  

� Doe je VVW tenue aan  

� Vraag je vader en moeder om je aan te moedigen, want wie weet sta jij 
in de finale.  

 
Programma 
 9.45 – 10.00 uur          Inloop 
10.00 – 12.00 uur        8x8 toernooi 
12.00 – 13.00 uur        Lunchen pannenkoeken  
13.00 – 14.00 uur        8x8 toernooi 
14.00  -14.30 uur         Finales (ouders mogen komen kijken) 
14.30 - 15.00 uur         Prijsuitreiking  
15.00 - 15.15 uur         Afslui�ng Jeugdvoorzi�er  
15.15 - 15.30 uur         Kinderen gaan naar huis  
 
Einde voetbalvakan�eweek  
We hopen dat we weer kunnen terugkijken op een fantas�sche week.  
En dat jullie volgend jaar allemaal (voor degene die nog mogen) weer van de 
par�j zijn.  
 
 

  


