
 
 
 
 
 
 
 
 

  

13, 14 en 15 juli 2022 



  Voetbal 3daagse 2022   

 

 

 
V & AV Hazerswoudse Boys organiseert op 13, 14 
en 15 juli 2022 voor de 29e keer de Voetbal 
3daagse op haar sportpark. 
 
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.  
 
Elke dag zijn Jasper Stolwijk, Susan van Rijn en Rhian Voskamp 
aanwezig. 
 
Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze vrijwilligers, 
sponsors en partners te bedanken voor het mogelijk maken van de 
Voetbal 3daagse 2022. 
Een speciale dank aan Alphen Vitaal die ons elke dag steunt. 
 
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 hebben een verzendlijst gemaakt in WhatsApp zodat we 
mocht het noodzakelijk zijn iedereen snel en gelijktijdig kunnen 
informeren. 
Als je nog geen bericht heeft ontvangen over deze lijst, voeg dan 
0657575572 (Rhian Voskamp) toe aan uw contacten. 
 
De verwachting is dat het mooi weer wordt. Smeer je kind in met 
zonnebrandcrème en geef ze een pet omdat wij bijna altijd buiten zijn. 
 
Sportkleding en -schoeisel 
Bij de keuze van de kleding houdt rekening met slechte en hele mooie 
weersomstandigheden. Neem voor de zekerheid droge spullen mee (ook 
met mooi weer). De activiteiten vinden plaats op het kunstgrasveld en 
het trainingsveld, voetbalschoenen zijn daarvoor het meest geschikte 
schoeisel. 
Neem ook sportschoenen mee. 
 
Corona  
Helaas is corona er nog steeds. Wij vragen kinderen vaak hun handen te 
wassen en thuis te blijven bij klachten. 
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Dag 1: woensdag 13 juli 2022 
 

 
 
 
Aanmelden  
Wij vragen alle kinderen (met of zonder ouders) zich bij de tafel voor de 
kantine te registeren tussen 08.40 t/m 08.55 uur op woensdag 13 juli 
2022. 

Daar krijgen de kinderen te horen in welke kleedkamer ze de spullen 
neer kunnen zetten en hun bidon krijgen.
Wij vragen de kinderen om dan naar de kleedkamer te gaan, waar de 
groepsleider hun bidon vult en wacht tot het team compleet is. 
 
Om 9uur, brengen de groepsleiders de kinderen voor de kantine voor het 
welkomstwoord van Brenda van Zanten.  
 
Als u kind voor het eerst komt of het spannend vindt, vragen wij je bij hen 
te blijven tot de eerste activiteit rond 09.30 uur begint.  
 
Ophalen  
 
Om het voor alle 90 kinderen veilig te houden, vragen we dat iedereen 
zich verzamelt in de kantine. De namen van alle kinderen die zelf naar 
huis mogen, worden voorgelezen en daarna kunnen ze hun spullen 
ophalen in de kleedkamers. 
 
Kinderen kunnen opgehaald worden voor de kantine om 16.00 uur.  
Laat de dagleider de naam weten wie je komt ophalen en hun naam zal 
worden voorgelezen en afgevinkt. Daarna kunnen naar de kleedkamer 
gaan en hun spullen ophalen. 
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Dag 2: donderdag 14 juli 2022 
 

 
 
 
 
Junis BSO aanwezig 
Op donderdag delen wij de kantine met Junis (BSO). We willen goede 
buren zijn, dus wij vragen je op donderdag om direct naar de 
kleedkamers te gaan. Kleedkamers 1 t/m 8 mogen de achterdeur 
gebruiken. 
 
Aanmelden  
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 08.45 uur 
aan.   
 
Om 9uur, brengen de groepsleiders de kinderen voor de kantine voor het 
welkomstwoord van Susan van Rijn. Om 09.05 begint de eerste training. 
 
Ophalen  
 
Voor het ophalen geldt weer dat iedereen zich verzameld voor de 
kantine. De namen van alle kinderen die zelf naar huis mogen, worden 
voorgelezen en ze kunnen hun spullen ophalen in de kleedkamers. 
 
Kinderen mogen opgehaald worden voor de kantine om 16.00 uur.  
Laat de dagleider de naam weten van wie je komt ophalen en hun naam 
zal worden voorgelezen en afgevinkt. Ze kunnen naar de kleedkamer 
gaan en hun spullen ophalen. 
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Dag 3: vrijdag 15 juli 2022 
 

 
 
 
Aanmelden  
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 08.45 uur 
aan.   
 
Om 9uur, brengen de groepsleiders de kinderen voor de kantine voor het 
welkomstwoord en uitleg over het Graafland Buxus toernooi van Brenda 
van Zanten.  
 
Om 09.10uur begint het Graafland Buxus toernooi. 

 
Na het toernooi hebben we veel leuke activiteiten gepland. Je hebt 
misschien op facebook gezien dat onze beste heren en dames spelers 
het opnemen tegen de kinderen. Niet alleen in een wedstrijd maar ook 
voor de Gatengoal trofee, dankzij onze vrienden van Partytentverhuur 
Groene Hart. 
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Vorig jaar vonden de kinderen 
het boksen van Alphen Sports en 
het boogschieten van Brink 
Outdoor zo leuk dat we blij zijn 
dat ze terug zijn om ons weer te 
steunen. 
  
 
Ophalen  
Op vrijdag zijn wij iets eerder klaar met onze activiteiten en worden de 
kinderen getrakteerd op heerlijke pannenkoeken. Rond 15.50 uur sluiten 
wij de 3daagse af met een prijsuitreiking voor de kinderen en onze 
vrijwilligers, die het allemaal mogelijk maken. Je bent van harte welkom 
om eerder aanwezig te zijn om de prijsuitreiking te bekijken. 
 
 
Prijsuitreiking 
 
Een speciale dank aan onze trofee sponsors; Graafland Buxus B.V., Van 
der Linde Interieur, De Ballebak Nederland bv en Partytentverhuur 
Groene Hart. 
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Eten en drinken 
 
Iedere deelnemer krijgt een gepersonaliseerde bidon (dankzij Brenda 
van Zanten) 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.  
 
Het is de 3daagse traditie dat we 
pannenkoeken eten op vrijdag. 
Helpt u mee met bakken? Neem 
dan op woensdag bij het 
aanmelden een pak 
pannenkoekenmix mee!  

 
Daarnaast zorgen wij voor lunch en de tussendoortjes.  
 

 

 
Onze lunch en tussendoortjes worden verzorgd door de gulle klanten 
van Bakkerij van Noort, Gerelaan 2, Hazerswoude-dorp. Voor elke €2,50 
besteed aan brood, croissants, gevulde koek enz. krijgt je bij Bakkerij 
van Noort 1 stempel. Met 60 stempels hebt je een volle spaarkaart. De 
gullen klanten van Bakkerij van Noort hebben hun volle spaarkaart 
gedoneerd aan de Voetbal 3daags. De kinderen en vrijwilligers krijgen 
heerlijke broodjes, krentenbollen, brownies en meer om te eten tijdens 
hun lunch of pauze. 
 
 

Als jouw kind speciale dieetwensen heeft en je hebt niks in het 
inschrijfformulier ingevuld, graag deze email zo spoedig mogelijk 

beantwoorden met de dieetwensen van jouw kind. 
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Tot zo 
 
 
 

Als je kind toch niet kan komen, meld dit dan graag z.s.m. via WhatsApp 
aan Rhian Voskamp, 0657575572.  
 
Wij wensen alle deelnemers, vrijwilligers, sponsors en partners 3 
plezierige dagen toe. 
 
Tot ziens tijdens de 29e jeugd voetbal 3daagse! 
 
Brenda van Zanten, Susan van Rijn, Marjon Warmerdam,  
Jasper Stolwijk en Rhian Voskamp 
Voetbal 3daagse v&av Hazerswoudse Boys. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


