
 

Familie speldag ESC ‘90 
Het einde van het seizoen 2021 -2022 is in zicht. We willen graag nog een gezellige ESC ’90 
dag organiseren en tevens de clubkas weer een beetje spekken. 

Hoe gaan we dit doen? 

Op zondag 26 juni wordt er voor alle teams een jamboree gehouden op de Beach velden. Dit 
houdt in dat bepaalde leeftijdsgroepen gemixt worden en er Beach wedstrijden tegen elkaar 
gespeeld worden. Dit wedstrijdschema wordt bekend gemaakt op 18 juni. 

In de ochtend worden Beach wedstrijden georganiseerd voor de kleinere onder ons (teams 
F, E en D). In de middag is er voor hun een spellencircuit, waar vrienden, broertjes en zusjes 
ook aan mee mogen doen. Wanneer je aan het spellencircuit mee wilt doen zijn de kosten 
€1,-, te betalen op de dag zelf. Tijdens deze dag zullen er in de ochtend van 10.00u tot 
12.00u Beach wedstrijden zijn en worden er tussen 12.30u en 14.30u spelletjes gespeeld. 

In de middag tussen 12.00u en 14.00u spelen de jeugdteams C en B Beach wedstrijden en in 
de namiddag van 14.00u tot 16.00u spelen de A en de seniorenteams.  

Verder is het de bedoeling dat elk team zorgt voor iets lekkers voor te verkopen, zoals cake 
of wafels. Dit wordt tijdens de speldag verkocht voor €1,50. 

Voor eten en drinken zal gezorgd worden. Voor de groepen in de ochtend en middag zal dit 
plaatsvinden tussen 12.00u en 14.00u en voor de seniorenteams tussen 16.00u en 18.00u. 
Voor beide groepen zullen er broodjes hamburger met salades worden aangeboden voor 
€5,-. Hiervoor dient er van tevoren aangemeld en betaald te worden.  

Niet alleen clubleden zijn welkom, ook opa’s, oma’s, papa, mama, broertjes, zusjes en 
vrienden mogen mee eten. Hoe meer er gegeten en gedronken wordt, hoe meer geld we in 
de clubkas krijgen waar we dan weer leuke dingen mee kunnen organiseren.  

We hopen dan ook dat we er een leuke, gezellige dag van kunnen maken! 

 

Aanmelden 

Voornaam: ……………………………………………………. 

Achternaam: ………………………………………….. 

Doet mee aan jamboree: ja/nee  

Speelt in de F / E / D / C /  B /  A / Senior 

Aantal personen die mee eten: ………… x 5 euro =   ………… euro 

Graag inschrijving en het geld {gepast} inleveren bij je trainer voor 12 juni. 

 


