Tervuren, April 2017

Betreft : Top Oss Cup
Beste speler, Geachte ouders,
De competitie voor de jeugdploegen is bijna afgelopen en ondertussen gaan we naar de afsluiter
van het seizoen, Top Oss Cup in Oss ( NL ).
Middels deze brief willen we jullie het programma verder uitleggen en ook alvast enkele afspraken
maken voor dit voetbalweekend.
Donderdag 25/05/2017 :
We vertrekken van de parkeerplaats van Pachthof Stroykens in Duisburg.
Afspraak ter plaatse om 13.00 uur.
We vertrekken ALLEMAAL in training van de KV Tervuren-Duisburg !!!
Het programma ter plaatse is nog niet volledig bekend, we zullen dit 10 dagen op voorhand aan
iedereen meegeven en doormailen.
Wat dienen jullie mee te nemen :
-

-

Toiletgerief
Kledij voor ’s avonds ( Tijdens het toernooi worden de training en truitjes van KVT-D
gedragen )
Zwemspullen
Douchespullen voor na de wedstrijden, teenslippers voor tussen de wedstrijden en na het
douchen
Eventueel gezelschapsspelen ( Kaarten, Uno, Risk, ….. )
Indien gewenst zakgeld ( beperkt )
Indien nodig medicatie ( DENK OOK AAN ZONNECREME )
Voetbalspullen :
o Sokken ( 2 paar is altijd handig )
o Voetbalschoenen
o Scheenbeschermers ( VERPLICHT )
o Slippers voor tussen de wedstrijden en in de douches
Identiteitskaart en/of Paspoort

Wat nemen we vooral NIET mee :
-

I-Pads, I-Pods, en allerlei andere elektronica
Overdreven hoeveelheden snoep, chips en andere toestanden
GEEN drugs, Alcohol of andere verboden middelen

Bij aankomst ter plaatse zullen alle Gsm’s en andere elektronische toestellen verzameld worden in 1
grote doos. Deze zullen veilig bewaard worden door de begeleiding. ’s Avonds na het avondmaal
kunnen de spelers hun GSM vragen om eventueel naar huis te bellen of te sms’en, daarna worden
de toestellen terug af gegeven. Voor dringende telefoontjes zijn de Gsm’s van de begeleiders
beschikbaar.
Tijdens de wedstrijden op Vrijdag en Zaterdag wordt er van de spelers verwacht dat zij op de
sportaccommodatie aanwezig blijven. Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden in verband met
verzameltijden voor de volgende wedstrijden. Uiteraard is het de bedoeling om de andere ploegen
van KV Tervuren-Duisburg aan te moedigen als er zelf niet gespeeld wordt.
Aangezien iedereen de kleuren van KV Tervuren-Duisburg draagt tijdens het toernooi ( training,
shirts, etc.. ) wordt er ook een normaal gedrag verwacht overal waar we komen. Wij denken hierbij
vooral aan :
-

-

Respect voor de accommodatie(s) en de organisatie
Respect voor de tegenstanders, scheidsrechters en supporters
Respect voor de trainers en begeleiders van KV Tervuren-Duisburg
Respect voor de properheid van de bus en de buschauffeur
Geen overdreven lawaaimakerij tijdens de wedstrijden, avond activiteiten en maaltijden
Geen gebruik van alcohol, drugs, sigaretten en dergelijke; niet op de sport
accommodaties, niet tijdens de maaltijden en activiteiten en niet op de verblijfplaats en
bus
Eventuele niet naleving kan leiden tot sancties .

Zaterdag 27/05/2017 :
Aankomst in Duisburg ( Parkeerplaats Pachthof Stroykens ) rond 21.00 uur. ( nog te
bevestigen.

Nu al enkele nuttige adressen :
Adres van het verblijf ( overnachting en ontbijt ) :
Van Der Valk Hotel Nuland
Rijksweg 25
5391 LH NULAND ( NL )
Adres van de organiserende Voetbalvereniging :
Hoofdlocatie is het Sportpark van de Profclub FC Oss ( Mondriaanlaan 4, 5342 CN Oss ). Er
zullen ook wedstrijden gespeel worden op aanpalende sportparken, maar deze gegevens
zijn nog niet bekend.
Andere informatiekanalen :
Via de facebookpagina : KV Tervuren-Duisburg Jeugdopleiding gaan we zoveel mogelijk
informatie delen over het verloop van de dagen en wedstrijden.

Via de website van de organisatie : www.toposs-cup.nl
Verder zijn de trainers en begeleiders bereikbaar op de bekende Gsm-nummers. Hou er rekening
mee dat er overdag gevoetbald wordt, dat wil zeggen dat ze niet altijd in de gelegenheid zijn om op
te nemen.
MOGEN WIJ U ER AAN HERINNEREN OM DE BETALING VOOR DIT WEEKEND ZO SPOEDIG
MOGELIJK UIT TE VOEREN INDIEN DIT NOG NIET GEBEURT MOEST ZIJN.
Voor alle verdere vragen kunnen jullie terecht bij :
Marcel Vermeire - +32 478 98 48 13 – marcel.vermeire@skynet.be
Met sportieve groeten,

Erwin Meheus
TVJO KV Tervuren-Duisburg

