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V & AV Hazerswoudse Boys organiseert op 21, 22 en 23 juli 
2021 voor de 28e keer de Voetbal 3daagse op haar sportpark. 
 
Tijdens deze 3daagse is er natuurlijk voetbal, maar ook vele andere 

leuke (sport)activiteiten. 

 
De 3daagse begint elke dag om 09.00 uur en eindigt omstreeks 
16.00 uur.  
 

Iedere dag zijn er veel vrijwilligers die helpen om er voor de kinderen 3 onvergetelijke dagen 
van te maken. De dagleiding is in handen van: 
 

 Susan van Rijn / Brenda van Zanten / Rhian Voskamp (woensdag) 
 Susan van Rijn / Rhian Voskamp (donderdag) 
 Susan van Rijn / Brenda van Zanten / Marjon Warmerdam / Rhian Voskamp (vrijdag) 
 

Aanmelden (woensdag 21 juli 2021) 
Wij vragen alle kinderen (met of zonder ouders) zich bij de tafel voor de kantine te 
registreren tussen 08.45 en 09.00 uur op woensdag 21 juli 2021. We vragen (groot)ouders 
om 1,5 meter afstand te houden. 
 
Bij aanmelding krijgen de kinderen te horen in welke kleedkamer ze hun spullen neer kunnen 
zetten en daarna mogen ze voor de kantine / in de speeltuin verzamelen tot we gaan 
beginnen. 
 

Aanmelden (donderdag 22 en vrijdag 23 juli 2021) 
Kinderen mogen gelijk de spullen in de toegewezen kleedkamer zetten en zich vervolgens 
weer even aanmelden bij hun groepsleider. Activiteiten beginnen niet voor 09.00uur, dus 
kom niet voor 08.50 uur aan.   
 
Ophalen  
Kinderen mogen opgehaald worden voor de kantine om 16.00 uur. Groepsleiders blijven bij 
de kinderen totdat ze worden opgehaald door een (groot)ouder. We vragen (groot)ouders om 
1,5 meter afstand te houden. 
 

Op vrijdag zijn wij iets eerder klaar met onze activiteiten en worden de kinderen getrakteerd 
op heerlijke pannenkoeken. Helpt u mee met bakken? Neem dan op woensdag bij het 
aanmelden een pak pannenkoekenmix mee! Rond 15.50 uur sluiten wij de 3daagse af met 
een prijsuitreiking voor de kinderen en onze vrijwilligers, die het allemaal mogelijk maken. U 
bent van harte welkom om eerder aanwezig te zijn om de prijsuitreiking te bekijken, we 
vragen u om 1,5 meter afstand te houden. 
 

Eten en drinken 

Iedere deelnemer krijgt een gepersonaliseerde bidon op de eerste dag die bedoeld is om 
gedurende de 3daagse te gebruiken. Graag deze bidon meenemen voor gebruik op de 
donderdag en vrijdag. Wij zorgen dat deze steeds gevuld kan worden. Daarnaast zorgen wij 
voor lunch en tussendoortjes. 
 

Onze lunch en tussendoortjes worden verzorgd door de gulle klanten van 
Bakkerij van Noort, Gerelaan 2, Hazerswoude-dorp. 
 
Als uw kind speciale dieetwensen heeft en u heeft dit niet op het 
inschrijfformulier ingevuld, beantwoord  dan deze email onmiddellijk met de 
dieetwensen van uw kind. 

 



  Voetbal 3daagse 2021   

 

 

Weersomstandigheden 

Alle activiteiten zullen buiten plaatsvinden, dus wij behouden het recht om de Voetbal 
3daagse in het geheel of gedeeltelijk te annuleren door slecht weer. We maken een 
verzendlijst aan in WhatsApp zodat we mocht het noodzakelijk zijn iedereen snel en 
gelijktijdig kunnen informeren. 
 
Graag smeer uw kinderen in met zonnebrandcrème of geeft ze zonnebrandcrème mee. We 
zijn bijna de hele dag buiten.  
 

Sportkleding en -schoeisel 
Bij de keuze van je kleding moet je ook rekening houden met slechte en heel mooie 
weersomstandigheden. Neem voor de zekerheid dus droge spullen mee. De activiteiten 
vinden plaats op het kunstgrasveld en het trainingsveld, voetbalschoenen zijn daarvoor het 
meest geschikte schoeisel. 
 
Op donderdagmiddag doen de kinderen mee aan de kids challenge onder leiding van Brink 
Outdoor. Voor deze activiteit kunnen ze hun scheenbeschermers en voetbalschoenen 
uitdoen, dus zorg voor extra sokken en sportschoenen. 
 
In-/uitgang 
 
Dit jaar vragen wij alle kinderen van de Voetbal 3daagse het complex aan de kant van de 
kantine in- en uitgaan. Fietsen kunnen gestald worden in de fietsenrekken naast het 
kantinegebouw (tussen de kleedkamers en de tennisbanen). 
 
 
Corona 

 

Kinderen mogen deelnemen aan de 3daagse zolang er geen sprake is van symptomen van 
het coronavirus. Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat 
ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of 
benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in 
huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 
koorts of benauwdheid). 
 

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 
houden. Maar we vragen wel of de kinderen: 

• Vaak hun handen desinfecteren. 

• Hun handen te wassen/desinfecteren voor het eten, nadat ze naar de wc zijn 
geweest en voor elke nieuwe activiteiten. 

• Te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

• Papieren zakdoekjes te gebruiken om de neus te snuiten en deze daarna weg te 
gooien en daarna de handen te wassen/ desinfecteren.  

• Schud geen handen (voeten schudden mag). 
 

Wij zorgen dat hier voldoende materiaal voor aanwezig is in de kleedkamers. 
 
 
 
 



  Voetbal 3daagse 2021   

 

 
 
 
 

 
 



  Voetbal 3daagse 2021   

 

 
 
 
Als u kind toch niet kan komen, meld dit dan graag zsm via een telefonisch gesprek of 
via WhatsApp aan Rhian Voskamp, 0657575572.  
 

Wij wensen alle deelnemers, trainers en andere vrijwilligers 3 plezierige dagen toe. 
 

Tot ziens tijdens de 28e jeugd voetbal 3daagse! 
 

Brenda van Zanten, Susan van Rijn, Marjon Warmerdam, Rhian Voskamp 

Voetbal 3daagse v&av Hazerswoudse Boys. 
 

 
 

 
 
 
  


