
EINDESEIZOENSFEEST Jeugd NSVD Handzame      

Zaterdag 21 mei - Amersveldestadion  

Jeugdploegen spelen wedstrijden tegen ouders + Frietkraam + Bezoek Martijn Debbaut 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hieronder vinden jullie bijkomende info hoe de dag/avond er zal uitzien. We verwelkomen jullie vanaf 

16u! Natuurlijk hopen wij al onze jeugdspelers & ouders te zien die dag. Afhankelijk van de opkomst 

kan er wel nog wat geschoven worden maar voorlopig geldt onderstaande planning:   

 

16u30  U7-U8-U9 vs Mama’s 

 U11 vs Mama’s 

17u15 U13 vs Papa’s 

18u U15-U17 vs Papa’s 

Vanaf 18u30  Frietkraam Beste Frietjes 

 Voor volwassenen keuze tussen stoofvlees of vol-au-vent: 15€ per persoon. (incl. één 

aperitief) 

Voor tieners keuze tussen stoofvlees of vol-au-vent: 15€ per persoon. (incl. één 

frisdrank) 

 Voor de kinderen Frietjes met frikandel: 8€  

Vanaf 20u Bezoek Martijn Debbaut, pro-freestyle voetballer en Belgisch kampioen panna-speler! 

 Martijn zal starten met een voetbalshow waar hij de meest spectaculaire tricks zal 

tonen terwijl hij de bal zal hooghouden. Daarna zal hij verschillende spelers uitdagen 

voor een 1 vs 1 pannawedstrijdje! Ten slotte volgt nog een workshop waarin hij op 

een laagdrempelige manier voetbaltricks zal aanleren. Omdat de groep en het 

leeftijdsverschil te groot zou zijn zullen we werken in twee groepen! Zodat iedereen 

zeker aan bod zal kunnen komen! Martijn blijft dus twee uur       

 

20-21u U7 t.e.m. U11 

21-22u U13 t.e.m. U17 



 

Er zal ook een springkasteel aanwezig zijn en er is een tombola. Er zal voldoende drank & ambiance 

aanwezig zijn om er een topfeest van te maken! Tenslotte zal iedere jeugdspeler nog een gadget 

ontvangen. 

 

Inschrijven kan via onderstaande google link en dit tot ten laatste 8 mei.  

https://forms.gle/vGg3SA9qFWBSamCS8 

(Kopieer bovenstaande link in jullie internet browser) 

Let op : inschrijving is pas volledig als bovenstaande link ingevuld is & het correcte bedrag 

overgemaakt is op volgend rekeningnummer: BE20 7380 3862 8856 met vermelding van de naam 

jeugdspeler(s) + eindeseizoensfeest 2022. 

Indien je niet blijft eten s ’avonds maar toch komt om te voetballen tegen je zoon of dochter, gelieve 

de google link ook in te vullen a.u.b. 

 

Het is een moment om nog eens samen te mijmeren over het afgelopen seizoen en vooruit te kijken 

naar het nieuwe. We hopen u alvast te mogen begroeten! 

 

Sportieve groeten,  

 

Lars 

NSVD Handzame 

https://forms.gle/vGg3SA9qFWBSamCS8

