
 Programma Voorjaars Voetbal Tweedaagse 2022 
 
Dinsdag 3 mei:   
9:00 uur dag 1 à aankomst – melden – omkleden 
 
9:30 uur opening 1e dag en aansluitend maken teamfoto’s 
 
10:00 uur 1e ronde (5 x 20 minuten): 

Bovenbouwà  veld A 
Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  Onderbouwà  veld B 
Voetbaltraining (kappen/draaien, loop- en coördinatie, 
passen/trappen, dribbelen/drijven en scoren) 

  Middenbouwà veld C 
Voetbaltoernooi - SBW Twin Games + DHW-bokaal en  
Custard latje-trap) 

11:40 uur korte pauze - doordraaien 
 
11:45 uur 2e ronde (2 x 20 minuten) 

Onderbouwà  veld A 
Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  Middenbouwà  veld B 
Voetbaltraining (kappen/draaien, loop- en coördinatie, 
passen/trappen, dribbelen/drijven en scoren) 

  Bovenbouwà veld C 
Voetbaltoernooi - SBW Twin Games + DHW-bokaal en  
Custard latje-trap) 

12:30 uur lunch 
 
13:15 uur Vervolg 2e ronde (3 x 20 minuten) 
 
14:15 uur korte pauze – uitloop - doordraaien 
 
14:30 uur 3e ronde (5 x 20 minuten) 

Middenbouwà veld A 
Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  Bovenbouwà  veld B 
Voetbaltraining (kappen/draaien, loop- en coördinatie, 
passen/trappen, dribbelen/drijven en scoren) 

  Onderbouwà veld C 
Voetbaltoernooi - SBW Twin Games + DHW-bokaal en  
Custard latje-trap) 

 
16:15 uur einde 1e dag à douchen – huiswaarts  
 
 

 
 
 
 



Woensdag 4 mei: 
9:00 uur dag 2 à aankomst 
 
9:15 uur opening 2e dag  
 
9:30 uur 1e ronde (5 x 20 minuten): 

Bovenbouwà  veld A 
Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  Onderbouwà  veld B 
Voetbaltraining (kappen/draaien, loop- en coördinatie, 
passen/trappen, dribbelen/drijven en scoren) 

  Middenbouwà veld C 
Voetbaltoernooi - SBW Twin Games + DHW-bokaal en  
Custard latje-trap) 

11:15 uur korte pauze - doordraaien 
 
11:20 uur 2e ronde (3 x 20 minuten) 

Onderbouwà  veld A 
Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  Middenbouwà  veld B 
Voetbaltraining (kappen/draaien, loop- en coördinatie, 
passen/trappen, dribbelen/drijven en scoren) 

  Bovenbouwà veld C 
Voetbaltoernooi - SBW Twin Games + DHW-bokaal en  
Custard latje-trap) 

12:30 uur lunch 
 
13:20 uur Vervolg 2e ronde (2 x 20 minuten) 
 
14:00 uur korte pauze – uitloop - doordraaien 
 
14:10 uur 3e ronde (5 x 20 minuten) 

Middenbouwà veld A 
Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  Bovenbouwà  veld B 
Voetbaltraining (kappen/draaien, loop- en coördinatie, 
passen/trappen, dribbelen/drijven en scoren) 

  Onderbouwà veld C 
Voetbaltoernooi - SBW Twin Games + DHW-bokaal en  
Custard latje-trap) 
 

15:50 uur korte pauze – klaarmaken finales 
 
16:00 uur Finales en Prijsuitreiking 

-voorstellen teams 
-prijsuitreiking Voetbaltoernooi - SBW Twin Games    
-finale Custard latje-trap    
-prijsuitreiking Voetbalshop 4 tegen 4 (individuele winnaar) toernooi 

  -finale DHW-bokaal   
  -uitreiking certificaten 
 
…… uur  einde dag 2 à douchen – huiswaarts  


