Familiedag K.C. BoelenslaanlK.V. lt Fean zaterdag 29 iuni
vanaÍ 14,00 uur
Evenals voorgaande jaren

wordt ook dit jaar het veldseizoen afgesloten met
de traditionele Familiedag. Er wordt voor senioren en de ieugd vanaf de D's
een mixtoernooi georganiseerd. De E en de F pupillen spelen een eigen
-tsernooi, Oeelnamestaat open v€or=iederee n -lid of geen -lkl.
Opgave is echter wel verplicht, zodat we weten hoeveel teams we kunnen
mdken.Elke iledlnemer wordt vengc'ht een licht en een donker shirt mee
te nemen. Ei worden maximaal3 wedstriiden-gespeeld tussen
14.00 uur en 16.30 uur. Opgave van teams is mogelÍik. Dgze moeten echter
2 niet koi{ballers en 2 ieugdigen vanaf de D's
aangevuld met korfballers of niet korfballers.
Verder moet het team bestaan uit minimaal 4 dames en 4 heren,
Voor de jeugd is er een luchtkussen aanwezig
Tevens kunnen de allerkleinsten vanaf 4 jaar deqlnemen aan diverse
Spelletjes of wedstrijdjes. Na de sport komt er tijd voor ontspanning
vanaf vÍif uur is er een barbecue. Met hamburgers/kipsticks èn varkensvlees.
-[Ieze'keer
een bepeikte lteus.-Opgave'hiervoor is niêt verplieht. Wel geldt op is op,
Na de barbecue, omstreeks kwart voor acht, starten we met de
Grote Play Back show en talenteniacht voor de ieugd.
Voor de jeugd zijn er twee groepen. 1. Tot en met 8 iaar,2.9 tot en met 12 jaar.

wel bestaan uit minimaal

21.00 uur start de Play Back shodtalentenjacht voor de aspiranten/

Qpsave Plav Back show,/Talenteniacht

...leeftijd

Opgave mixtourneoi.

1. Naam
2. Naam...

...leeftiid ........m/v. speler ia/nee
speler ja/nee

Opgave mixtournooi ploeg
1. Naam...
.leeftijd
2 . Naam ...r....,.r,.,.,,,,,,i,..r'i.!..........,,.t...*,.....leeftijd
3. Naam...
.leeftijd
4, Naam...
.leeftijd

5. Naam
6. Naam
7. Naam
8. Naam
9. Naam

10.Naam

..................

........m{v. speler
....."..m/v. speler
........m/v. speler
........m/v. speler
.leeftijd ........m/v.speler
.leeftíjd ........m|v, speler
.leeftijd ........m|v. speler

ia/nee
ia/nge
jalnee
ja/nee
ja/nee
jalnee
ja/nee
.leeftijd........m/v.speler jalnee
.leeftiid -.-...m|v. speler jalnee
.leeftijd ........m/v.spelerja/nee

Opgave formulieren inleveren bij Ed van der Meulen, Alde Galeien 3 of bij
B. de Boer, Boelenswei 71. Of in de Kantine "lt loanehiem"
Doe dit zo snel mogelijk. Uiterste inleverdatum is zaterdag

22 iuni 2019.

