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Beste leden, 
 
Na lang zoeken hebben we eindelijk een datum gevonden waarop we de 18de editie van onze Vlimmeren 
Sportdag kunnen houden. Het zal voor sommigen geen ideale datum zijn, maar rekening houdend met het 
einde van de competitie en een drukke agenda in deze periode, vonden we zondag 29 april de meest 
geschikte datum om dit evenement te plannen. Hopelijk zijn jullie weer massaal van de partij om van deze 
editie een plezant moment te maken waar jong en oud kan genieten van alweer een fantastische afsluiter 
van dit seizoen. 
Hieronder vindt u het programma dat volledig zal doorgaan op het B-veld: 
 
 12u00 tm 12u25:   U6 – U8 en U9 tegen de mama’s 

 12u30 tm 12u55:   U7 tegen de mama’s 

                              U10 tegen papa’s en/of mama’s 
 13u00 tm 13u25:   U11 en U12 tegen papa’s en/of mama’s 

 13u30 tm 14u00:   U13 tegen papa’s en/of mama’s 

                              Opstellen springkastelen 
 14u30 tm 21u00:   springplezier voor iedereen 

 14u00 tm 15u00:   2<>2 of 3<>3 competitie U15 –U17 – U21 en Dames  

                              (spelers spelen in hun eigen leeftijdscategorie onderling wedstrijdjes) 
 

 15u00 tm 17u00:   wedstrijd 1ste elftal Vlimmeren Sport – KFC Beekhoek sport (laatste wedstrijd) 

 
 17u00 tm 20u00:   BBQ waar iedereen zich voor kan inschrijven (15 euro volwassenen, 10 euro  

                                          kinderen <12 jaar) 
 17u00 tm 18u00:   2<>2 of 3<>3 competitie  voor Veteranen, B- reserven en C- reserven               

                              (spelers spelen in hun eigen categorie onderling wedstrijdjes) 
 

 20u00 tm 20u30:   huldiging eventuele kampioenen 

 20u30 tm 21u00:   uitreiking Gouden Schoen door Special Guest                                                               

                              (met dank aan supportersclub LIPLIP) 

 21u00 tm ?????:   discobar met DJ Hans 

 

 

Tot dan, 
 
Walter Lievens 
Voorzitter Vlimmeren Sport 
 

 

Inschrijving BBQ Vlimmeren Sportdag: 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………..  

Ploeg:…………………………………………. 

 

aantal volwassenen……………….x 15 euro pp =………….. euro                 

aantal kinderen <12 jaar ……… x 10 euro pp =………….. euro 

                                                                 Totaal  =…………… euro 

 Betaling via overschrijving op nummer BE58 7895 3625 1279 (BIC: GKCCBEBE) tnv Vlimmeren 

Sport met vermelding van naam + aantal personen 

Doormailen inschrijving kan naar: walter.lievens@outlook.be of wouter.peeraer@telenet.be   

 Betaling cash in gesloten enveloppe dient u af te geven aan de afgevaardigde van uw ploeg 

Inschrijving is pas geldig na betaling van het totale bedrag en dient te gebeuren voor 22/04/2018 
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