
            

 

 

 

 

Aan alle jeugdspelers van DSC en hun begeleiders. 
 
Het seizoen 2017-2018 is bijna afgelopen. 
Zoals jullie van ons gewend zijn worden er tijdens en na de DSC-week diverse activiteiten voor de jeugd gepland. 

Op zaterdag 9 juni worden de kampioenen gehuldigd. Hiervoor worden alle kampioenen en eventuele bekerwinnaars 
uitgenodigd. Aangezien de KNVB voor de JO9 en JO8 geen stand meer bijhoudt worden ook deze spelers te samen 
met de kanjers uitgenodigd om gehuldigd te worden. We verzamelen om 18:30 uur op het Mgr. Zwijsenplein om 
gezamenlijk met DES naar de feesttent te lopen. 

Op maandag 11 juni strijden we weer om de DSC bokaal. Middels diverse uitdagingen in een circuitvorm willen we per 
lichting tot de beste schutter komen. Hiervoor worden mooie prijzen beschikbaar gesteld. Inschrijfgeld € 2,00 
Voorlopig programma voor zowel de jongens als de meisjes: 
18:00 uur O11, O10, O9, O8 en de Kanjers 
19:00 uur O15, O13 en O12 
20:15 uur O19 en O17 

Op zaterdag 23 juni vind het jaarlijkse Boon’s Markt uitzwaai toernooi plaats voor de pupillen (O13 en jonger). Door de 
planning van de KNVB en de DSC-week wordt er dit jaar alleen een zeskamp georganiseerd. Inschrijfgeld voor de 
zeskamp bedraagt € 2,00 
Voorlopig programma voor zowel de jongens als de meisjes: 
09:00 uur O13 en O12 
11:00 uur O11 en O10 
13:00 uur O9, O8 en de Kanjers  

Om alles in goede banen te leiden verwachten we bij elk team minimaal een maar liefst twee begeleiders bij alle 
activiteiten. Dit hoeven niet de trainers/leiders te zijn maar mogen ook ouders zijn. 

We willen graag weten wie er deze dagen meedoen. Daarom dien je je op te geven. Hiervoor kun je onderstaande 
opgave strook gebruiken welke je tezamen met het inschrijfgeld voor zaterdag 2 juni bij de leiders van je team kunt 
inleveren. De leiders vragen we om het teamformulier met de spelers en de aanwezige begeleiding uiterlijk 3 juni in de 
jeugdbestuurskamer in te leveren. 

Voor het definitieve programma en/of overige informatie houdt de website van DSC (vvdsc.nl) in de gaten. 

 

======================================================================================== 

OPGAVE FORMULIER 

Naam   ……………………………………………………………………………… 

Speler van team ……………………… 

Neemt deel aan: 

DSC Bokaal op maandag 11 juni       Ja / Nee 

Voor de pupillen: 

Boon’s Markt uitzwaai toernooi / zeskamp op zaterdag 23 juni    Ja / Nee 
 


