
 
Jeugdtweedaagse V.V. Zundert 

 
Beste deelnemer(s), ouder(s) 
 
Maandag 30 april en dinsdag 1 mei organiseren we onze 31e 
jeugdtweedaagse. 
 
Zoals bekend gaat het maandagmiddag een zeer bijzondere middag worden doordat 
deze middag geheel wordt ingevuld door en met NAC. 
 
Maandag 30 april worden jullie om 13.00 uur op het sportpark verwacht met de fiets! 
Het programma van NAC begint stipt om 13.30 uur. Na afloop gaan we gezamenlijk 
eten. 
 
De spannende strijd om de penaltybokaal begint maandagavond omstreeks 18.30 
uur en we hopen natuurlijk dat ouders en andere supporters komen 
aanmoedigen! 
 
Wij hopen dat we dan ongeveer om 20.30 uur met de prijsuitreiking kunnen beginnen 
met aansluitend een kleine loterij.  
Voor de jongens en meiden van JO13 en JO15 die actief deelnemen aan beide dagen 
en dus blijven slapen, hebben we nog een avondprogramma. 
 
Op dinsdagmorgen beginnen we rond de klok van 8.30 uur aan het ontbijt waarna we 
om 9.15 uur starten met de tweede dag.  
 
Wat moeten de jeugdleden meenemen:  
-    trainingspak (lange broek!!!!), voetbalschoenen, sportschoenen en sporttenue. 
-    extra kleding, sokken en schoenen bij slecht weer. 
-    douchespullen en voldoende handdoeken. 
-    zakcent, niet te veel, er wordt regelmatig voor snoep en drinken gezorgd. 
 
Voor degenen die blijven slapen: 
-    slaapspullen (stretcher of luchtbed, hoofdkussen, slaapzak, pyjama, enzovoorts). 
-    toiletartikelen (tandenborstel, deodorant, handdoek enz) 
-    Eten en drinken meenemen hoeft niet, hier wordt op beide dagen voor gezorgd! 
 
Daarnaast wil de activiteitencommissie ook graag vooraf weten welke spelers eventueel 
medicijnen of aangepaste voeding gebruiken. 
 
In verband met volle bezetting van de kleedkamers, is er voor de jeugd die niet blijft 
slapen géén mogelijkheid om op het sportpark te douchen. Wij verzoeken deze 
kinderen daarom om thuis te douchen! 
 
Wij hopen op twee mooie, sportieve en gezellige dagen! 
We zien jullie maandag 30 april en dinsdag 1 mei! 
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