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Zie voor programma ‘button’ elders op VK site (www.voetbalkampgroningen.nl).
Programma is altijd onder voorbehoud.
Het programma is afgestemd op leeftijd/ ontwikkeling van ieder kind.
Er wordt 5 dagen lang tussen de 12-14 uur gevoetbald. Stel je hier zo goed mogelijk op in en denk om jezelf de gehele 5
dagen (eten/ drinken; rust; slapen; enz). Ouders, houdt hier ook rekening mee!
Lunch wordt iedere dag aangeboden door Voetbalkamp Groningen, i.s.m. Albert Heijn Helperplein. Evt. zelf
meegebracht pakjes drinken of bv. plak ontbijtkoek mag. Geen snoep en frisdrank!
Voetbalkamp Groningen zorgt iedere middag voor drinken of een ijsje
Deelnemers worden op leeftijd ingedeeld. De mogelijkheid tot verzoeken om bij iemand in de groep te komen is komen
te vervallen. Gedurende de eerste ochtend (maandag) kan er in extreme gevallen i.o.m. trainer gekeken worden naar
wijzigingen.
Bij het indelen van de groepen proberen we ‘groepjesvorming’ binnen een groep tegen te gaan.
Alle groepen betsaan uit maximaal uit 16 kinderen. Zie voor indeling groepen ‘button’ elders op de VK site.
Medische verzorging: Fysiotherapeuten Marlies Drenth (ma.), Rephai Drent (di.), Martijn Langendijk (wo.), Marlies
Drenth (do.) en Martijn Langendijk(vr.)?
Lunchploeg: Yaëll Thorbrugge, Désiree Vos
Materiaal/ technische dienst: Erik Joustra.
Organisatie: Bas Eimers en Willem Lanjouw
Bij afmelden of andere zaken kan gebeld worden naar het clubhuis van Be Quick 1887: 050-5344950. Alleen in
noodgevallen: 06-19220619.
Evt. afmelden, graag telefonisch rond de klok van 08.00u. Trainers kunnen dan nog hun trainingen aanpassen voor de
ochtend.
We zijn te gast bij G.s.v. Be Quick 1887. We dienen ons dan ook als gasten te gedragen.
Op eerste dag ontvangen alle deelnemers een VK tenue. Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij dit tenue iedere
dag dragen. Voor de zekerheid altijd extra (droge, schone en evt. warme) trainingskleding meenemen. De verwachting
is dat het zeker wo. slecht weer wordt. Bij voorkeur bv. een thermoshirt onder het VK shirt i.p.v. een jack over het VK
shirt.
De maten van de tenue’s komen overeen met de opgegeven maten. Omdat de shirts klein uitvallen is voor iedereen
een maat groter besteld! Kleding ruilen is niet mogelijk.
Tijdens voetbalkamp wordt er door deelnemers niet gesnoept en geen frisdrank gedronken. Na afloop van iedere dag
kan meegebracht of gekocht snoep en frisdrank genuttigd worden.
Zelf iedere dag een fles/ bidon water of iets van ranja meenemen. Geen ‘prik’ of bevroren water. Ruim je fles/ bidon
weer op!!
Er zijn op het Voetbalkamp Groningen geen prijzen meer te verdienen. ‘Iedereen is gelijk’!! In plaats daarvan krijgen
alle deelnemers een compleet tenue en een bal.
Op ma. di. en wo. is onze fotografe aanwezig. Zij zal weer zoveel mogelijk mooie foto’s maken.
Als u geen foto’s van uw kind op social media wilt hebben, meldt dit dan van tevoren bij de organisatie.
Er wordt alleen op de kunstgrasvelden op het sportpark de Esserberg gevoetbald. Deelnemers mogen niet op de
gewone grasvelden komen.

