
 

  



TOPDAG VOOR ONZE JEUGD, klein en groot !!!  

AANRADER!!!    BUSVERPLAATSING!!! 

28ste JEUGDDAG,  Zaterdag 18 maart 2017 te Gent (topsporthal Blaarmeersen) 

Op deze dag zullen wij met onze jeugd (kang, ben, pup, min) een superdag beleven! Heel wat spelletjes 

komen die dag aan bod in het thema “Around the world” (banana bridge, sneeuwbalstoten, koala-

aflossing, jacht in de jungle, Peking express, Copacabanasurf, lasso gooien, banana bridge, antilopen run, 

piguin run, zoekspel, …).  Dus een leuke aanrader in onze rustperiode en kunnen we het winterseizoen 

mooi afsluiten! 

In ploegen van 4 en 1 begeleider zullen al deze disciplines en randanimatie doorlopen worden de ganse 

dag. Voor deze groep en begeleider is er ook een verrassingspakket voorzien.( de indeling van de groepen 

zal volgen na de laatste inschrijvingsdag) 

Er is ook een spandoekenwedstrijd die dag. Dus maak alvast met je vriendjes een superleuke spandoek 

voor die dag (je kan er een prijs mee winnen) . Deze spandoekenwedstrijd staat in het teken van ‘Around 

the world’. Er is ook een nieuwe jeugdmascotte, waarmee de ganse club op de foto mag, die op de 

spandoek moet net als het logo van de val ( beiden kan je vinden op deze brief).  Maak er alvast iets unieks 

en moois van. Zie dat ook onze club/clubkleuren opvallen. VEEL SUCCES!!!!  

Voor deze Jeugddag is er opnieuw een mooi goed doel uitgekozen om mee samen te werken, ‘Back on track’ van 

Thomas Van Der Plaetsen is een prachtig voorbeeld van hoe mensen dankzij sport de kracht vinden om zware 

tegenslagen te overwinnen.  (1 euro per deelnemer gaat naar doel) 

Voor deze dag hebben wij dus ook heel veel groepsbegeleiders nodig. Ook dit jaar 3 of 4 VAL-medewerkers 

die we moeten inschakelen per club. Schrijf jullie ook alvast in bij de inschrijving.  ALVAST BEDANKT! 

We gaan die dag met de bus, die vertrekt om  8u00 aan het sportcentrum, parking zwembad. 

De bus zal terug vertrekken in Gent om +/- 17u. 

Wij hopen op een groot succes. Hoe talrijker we zijn, hoe leuker de dag !!!!!!!!! Het jeugdteam!!!! 

Graag inschrijven VÒÒR  3 MAART 2017 door onderstaand strookje af te geven aan je trainer of Ilse, je kan 

ook mailen naar ilse.wilms@gmail.com.  ( graag gepast geld in omslag bij inschrijving!) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijving voor de jeugddag van 18 maart 2017. 

Atleet :…………………………………………………………………………. Cat…………………… Geboortejaar ……………….       x 5€ 

Groepbegeleider: ……………………………………………………………………………………………                                             x 5€ 

Medewerker voor VAL: …………………………………………………………………………………..                                             x 5€ 

alg. helper of supporter: …………………………………………………………………………………                                             x 5€ 

 


