korfbalwedstrijd

Nederland – Zeeland
Middelburg sporthal De Sprong op16 mei 2017
Het is inmiddels bijna zover dat het Nederlands korfbal team naar Middelburg komt...
Een fantastische steun in de rug voor het Zeeuwse korfbal en pure promotie voor onze sport!
Het Nederlands team zal op dinsdagavond 16 mei as. een wedstrijd spelen tegen een
Zeeuwse selectie bestaande uit topspelers van de Zeeuwse verenigingen.

De wedstrijd vindt plaats in sporthal De Sprong in Middelburg, zal om 20:00 uur starten en
duurt 2x 25 minuten zuivere speeltijd.
Publiek is uiteraard van harte welkom! De entreeprijs bij de wedstrijd is Eur 3,50. Er is geen
voorverkoop van kaartjes. De zaal gaat open voor publiek om 19:15 uur in verband met te
geven clinics voorafgaand aan de wedstrijd.
Iedereen wordt bij deze opgeroepen om bij te dragen aan dit korfbalfeest door zichzelf
bijvoorbeeld uit te dossen in oranje. Laten we als korfballend Zeeland vooral een geweldige
ambiance neerzetten voor alle spelers en speelsters.
Na afloop van de wedstrijd heeft het Nederlands team de gelegenheid om handtekeningen
te zetten op KNKV handtekeningenkaarten. Deze kaarten zijn vrij verkrijgbaar en worden ter
plaatse uitgedeeld. Tip voor de jeugd: het Nederlands team kan ook oranje shirts voorzien
van hun namen.
Graag zien we foto’s en korte filmpjes van Oranje on Tour verschijnen op Facebook en
Twitter; iedereen wordt van harte uitgenodigd om een overweldigende indruk te geven aan
onze omgeving!

jeugdclinics

Korfballen met Oranje
Middelburg sportveld De Brigge op17 mei 2017
Op woensdag 17 mei, de dag aansluitend aan de wedstrijd, zal het Nederlands team op
sportpark De Brigge clinics verzorgen: ’s morgens vanaf 10:00 uur voor leerlingen van diverse
basisscholen uit de buurt van Sint Laurens en jeugd van 8 tot 20 jaar met een verstandelijke
beperking en ’s middags vanaf 13:15 uur voor D en E leden van de Zeeuwse verenigingen.
Einde is om ca 17:00 uur. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom!
Voor eventuele vragen of nadere informatie, kunt u terecht bij secretariaat@kvondo.nl.
We hopen dat iedereen dinsdagavond en woensdag erbij kan zijn!
Het bestuur van ONDO

