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1 BREVENDIADAG 31 MEI 2015 

Op zondag 31 mei vindt de Brevendiadag van dit 
jaar plaats. Op deze dag gaan we het seizoen voor 
de jeugd afsluiten, waarbij alle jeugdspelers en het 
gehele jeugdkader van Brevendia in het middelpunt 
staan! 
 
De Brevendiadag begint om 13.00 uur. Voor de 
MiniF tot en met de C-jeugd staat er op deze 
middag een spellencircuit op het programma, en de 
jeugdspelers uit de A- en B-teams gaan een 5 
tegen 5 toernooi spelen. 

 

De jeugdspelers die zich voor de Brevendiadag hebben aangemeld willen we vragen om 12.30 op de 
 Steinakker aanwezig te zijn, zodat we om 13.00 met het programma kunnen beginnen.

 
Na de penalty bokaal (aanvang 16.15 uur) en de officiële afsluiting om 17.00 uur is er volop gelegenheid 
om samen met teamgenoten, jeugdleiders en jeugdtrainer, sergeanten van de dag, 
(jeugd)scheidsrechters, ouders en andere aanwezigen nog lekker na te praten. Dan zal er ook een 
frietwagen op de Steinakker staan, waar de liefhebbers een friet (€ 2,00) met een snack (€ 1,50) kunnen 
nuttigen. Daarnaast hanteert Brevendia op deze dag aangepaste consumptieprijzen. 
  
Uiteraard zijn ook de senioren van Brevendia en alle mensen die Brevendia een warm hart toedragen op 
deze Brevendiadag van harte welkom. Kom gerust naar de Steinakker om onze jeugdspelers bij de 
spellen en het toernooi aan het werk te zien en aan te moedigen. 
 
Hieronder in één overzicht het volledige programma van de Brevendiadag 2015. 
 

12.30 uur Ontvangst jeugdspelers  

13.00 - 13.15 Officiële opening 

13.15 - 16.15 Spellenmiddag 

  • Zeskamp voor mini-F, F, E, D en C jeugd 

  • 5x5 toernooi voor A en B jeugd 

16.15 - 17.00 Penalty bokaal 

17.00 Officiële afsluiting en gezellig samenzijn 

 
Tot zondagmiddag de 31ste mei op de Steinakker. 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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