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18e Achilles 1894 / AH Hillenga Voetbalclinic   
 

 

Donderdag 30 mei 
Tijd O7, O8, O9, O10 en O11 O13 en O15 

13:00 inloop deelnemers (betaling € 45,00) inloop deelnemers (betaling € 55,00) 

13:45 parade op hoofdveld parade op hoofdveld 

14:00 officiële opening voetbalclinic officiële opening voetbalclinic 

14:15 start trainingen start trainingen 

17:00 eten O7 t/m O11   

17:45 start 7 x 7 toernooi O7 t/m O11 eten O13 en O15 

19:00 einde 7 x 7 toernooi O7 t/m O11 en douchen Vertrek O15 naar Aubussonhal 

19:30 start bingo O7 t/m O11   

21:00 einde bingo = einde dag 1 voor O7 t/m O11 einde activiteit O13 en O15; vertrek naar Achilles 1894 

21:30   start quiz O13 en O15 

22:45   einde quiz = einde dag 1 voor O13 en O15 

   Vrijdag 31 mei 

Tijd O7, O8, O9, O10, O11, O13, O15 

8:00 verzamelen bij Achilles 1894 

8:15 vertrek O7 t/m O15 naar Joytime in Grolloo 

11:45 vertrek O7 t/m O15 naar Achilles 1894 

12:30 lunch in kantine Achilles 1894 

13:15 start voetbalactiviteiten  

15:30 start voetballen tegen ouders   ook ouders die zich niet aangemeld hebben, kunnen gewoon meedoen. 

16:30 afsluiting op hoofdveld 

 

Aandachtspunten: 

 Alle kinderen krijgen dit jaar een tenue (shirt, broek, kousen). Neem echter voor de zekerheid nog wat extra trainingskleding mee, zowel op de 
donderdag als op de vrijdagmiddag. 

 De O13- en O15-categorie gaat op donderdagavond een boksclinic volgen. Neem hiervoor zaalschoenen mee. 

 Voor de vrijdagochtend hebben de kinderen makkelijk zittende kleding en goede schoenen (geen voetbalschoenen) nodig. Deze kleding moet tegen 
een stootje kunnen dus trek niet je nieuwste kleren aan. Afhankelijk van het weer kan een onderdeel van het programma een activiteit zijn waarbij je 
nat kunt worden; neem daarom voor de zekerheid droge kleding of zwemkleding mee. 

 Let op: We gaan er van uit dat de kinderen op de donderdag als ze om 13:00 uur komen brood gegeten hebben. Aan het einde van de middag gaan ze 
pannenkoeken eten in de kantine van Achilles 1894.  Voor de vrijdag gaan we er van uit dat de kinderen thuis ontbeten hebben. Voor de rest is het 
niet nodig de kinderen eten en drinken mee te geven. Dit wordt voldoende door de organisatie verstrekt. 

 
 
Wij als organisatie hopen dat het een geslaagd evenement zal worden.  
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met Janet Buissink via janet74@home.nl of 06-11370366.   

mailto:janet74@home.nl

