www.sportraadoostkamp.be

Straatvoetbal 2018 | programma
Zondag 07 oktober

grasterrein vóór de jeugdlokalen De Valkaart
TERREIN 1

TERREIN 2

09.00 - 9.15 uur

duivels 1ste jaar

09.15 – 9.30 uur

Meisjes, 5de -6de leerjaar St.Pieters - K.Boudewijnschool

Jongens, 3de-4de leerjaar St.Pieters – Klimop

09.30 – 09.45 uur

duivels starters

duivels 1ste jaar

09.45 – 10.00 uur

Meisjes, 5de -6de leerjaar St. Pieters - De Vaart

Meisjes, 5de -6de leerjaar K.Boudewijnschool - Klimop

10.00 - 10.15 uur

duivels starters

Jongens, 2de leerjaar* De Vaart – K.Boudewijnschool

10.15 – 10.30 uur

Jongens, 2de leerjaar* De Bosbes - Klimop

Meisjes, 5de -6de leerjaar De Bosbes – De Vaart

10.30 – 10.45 uur

Jongens, 3de-4de leerjaar St.Pieters – De Bosbes

duivels starters Ruddervoorde - Hertsberge

10.45 - 11.00 uur

Jongens, 2de leerjaar* De Vaart - De Bosbes

duivels 1ste jaar

11.00 – 11.15 uur

Jongens, 3de-4de leerjaar St.Pieters – K.Boudewijnschool

11.00 uur welkom door de voorzitter Lionsclub .
11.15 uur Penalty-cup

Oostkamp - Hertsberge

Ruddervoorde - Oostkamp

Oostkamp - Hertsberge

Jongens, 3de-4de leerjaar De Vaart - K.Boudewijnschool

Ruddervoorde - Hertsberge

Oostkamp – Ruddervoorde

Op terrein 2 alles in gereedheid brengen voor penalty-cup ,

Leden Lionsclub Oostkamp - Gemeente Oostkamp

Tussendoor kunnen de meisjes en jongens zich aanmelden voor pannavoetbal ( 3 spelers tegen 3 spelers ) start om 9.30 tot 12.30 uur .( telkens 4 minuten speeltijd )
Men kan vooraf lijst opstellen en afgeven met telkens 3 spelers (kan natuurlijk ook nog de dag zelf ), geen vaste ploeg .’s Morgens zullen de verantwoordelijken op een bord de
wedstrijden en tijden mededelen.( altijd leeftijdsgenoten tegen elkaar )
Om 10.30 uur kunnen de eerste ploegen frietjes afhalen aan de friettent ( friet bon )
Drank voor de spelers via friettent

Naar aanleiding van 30 jaar straatvoetbal wordt om 11.15 uur een receptie aangeboden door
de gemeente Oostkamp.
Tijdens de 4 zondagen worden er foto’s genomen zowel van de voetbalploegen alsook tijdens het voetbalspel zelf , zoals elk jaar kan je deze foto’s bekijken op onze
website : www.sportraadoostkamp.be , door in te schrijven en deel te nemen met uw club/school ga je daarmee ook akkoord.

