
KESK Leopoldsburg
3904 

Jeugdhappening 

03-04-05

Augustus 2018

Van harte welkom 



Beste begeleiders,

Het jeugdbestuur van K.ESK Leopoldsburg heet jullie van harte welkom op onze jeugdhappening.

In deze bijlage vindt u enkele nuttige tips en praktische richtlijnen om het tornooi volgens de geplande timing vlot te 
laten verlopen.

Ligging terreinen

 Alle wedstrijden gaan door op de accomodatie van KESK Leopoldsburg, terreinen gelegen in de Heidestraat 71 te 
3971 Heppen

 Zin bijlage vindt U een liggingsplan.

Secretariaat: (Club 3904) 

 Gelieve zowel vrijdag , zaterdag als zondag het wedstrijdblad in vullen voor de eerste wedstrijd begint.

( +/-45’ voor aanvang) 

 In bijlage vindt U een wedstrijdblad 

 U kan dit op voorhand invullen en afgeven op het secretariaat. U moet dit slechts 1x invullen

Onthaal

 Gelieve U als ploeg aan te melden aan Ingang 1 of 2  , dit vergemakkelijkt het werk van onze medewerkers.

 Aan elke ingang zal er een medewerker van KESK Leopoldsburg U opwachten en al de nodige uitleg geven.

 Per ploeg kunnen er 2 begeleiders gratis binnen. Er liggen tickets klaar aan de ingang

 Er worden geen opwarmingsballen gegeven.

 Op vraag van de organisatie en/of scheidsrechters kunnen de identiteitskaarten worden opgevraagd!

De inkom van de jeugdhappening bedraagt €3 , vanaf 16 Jaar .



Kleedkamers:

 Op de wedstrijdkalender staat tevens de voor uw ploeg beschikbare kleedkamers.

 Wegens de vele inschrijvingen kunnen wij, spijtig genoeg, geen vaste kleedkamer toewijzen en zijn wij genoodzaakt 
om Uw ploeg te vragen, om na het omkleden, het materiaal in één van de bewaakte ruimtes te plaatsen. 

 Waardevolle voorwerpen neemt men mee of geeft men in bewaring op het secretariaat.

 Uit respect voor de ploegen die na u komen vragen wij om de kleedkamers netjes achterlaten a.u.b.

 Voetbalschoenen buiten afkloppen om de kleedkamers rein te houden.

 De kleedkamers worden betreden met de volledige ploeg. 

 Onder de pauze van Uw wedstrijd kan U NIET beschikken over een kleedkamer !

 Spelers die worden uitgesloten of vervangen, dienen te wachten tot de rest van de ploeg klaar is om de kleedkamer 
te betreden.

 Na Uw laatste wedstrijd kan je je douchen in dezelfde kleedkamer

Drank :

 Bij aanmelding op het secretariaat en na het invullen/binnenbrengen van het wedstrijdblad, krijgt iedere ploeg 
één/twee flessen water. Als een fles leeg is kan deze op het secretariaat ingeruild worden voor een volle fles. 
Zonder lege fles kunnen wij in géén geval een volle fles geven.

 Na de wedstrijden zal elke speler (t/m U9 ) een aandenken krijgen, deze is af te halen op het secretariaat, na de 
laatste wedstrijd.

Wij wensen iedereen veel succes en een sportief tornooi.

Het jeugdbestuur

Indien U nog vragen  kunt U altijd contact nemen met 
Marc Lievens – HoofdJeugdOpleiding KESK Leopoldsburg

0477/199299 – hjokeskleopoldsburg@gmail.com
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