
 

Ouders gezocht om te assisteren bij de Zondag OJC, pupillencompetitie 

en CD competitie wedstrijden in Edam. 
 

Wat wordt er van mij verwacht? 

Bij de meeste buitenonderdelen is er naast een ervaren jurylid behoefte aan een 3 tal 

ouders of grootouders die helpen met meten, harken, terugrollen ballen, kogels,etc. 

 

Concreet houdt dit in dat wij bij de pupillen B,C,A1 20-24 ouders nodig hebben en bij de 

A2, C en D junioren een 30-tal ouders. Het zijn wedstrijden die 2 uur duren en wij 

hebben goede hoop dat wij voldoende steun van u krijgen. De 2 zaterdag wedstrijden 

duren tot ongeveer 15.30. 

 

De wedstrijden vinden plaats op: 

 

0 Zondag   11 mei van 10.30 tot 12.30 B,C en A1 pupillen 

0 Zondag   11 mei van 13.00  tot 15.00 A2 pupillen, C en D junioren 

 

0 Zaterdag 17 mei van 11.00 tot 15.30 pupillencompetitie 

 

0 Zaterdag 21 juni van 11.00 tot 15.30 C/D competitie 

 

0 Zondag   29 juni van 10.30 tot 12.30 B,C,A1 pupillen 

0 Zondag   29 juni van 13.00 tot 15.00 A2 pupillen en C/D junioren 

 

0 Zondag   24 augustus van 10.30  tot 12.30 B,C,A1 pupillen 

0 Zondag   24 augustus van 13.00 tot 15.00  A2 pupillen en C/D junioren 

 

0  Zondag   14 september van 10.30 tot 12.30  B,C,A1 pupillen 

0 Zondag   14 september van 13.00 tot 15.00 A2 pupillen en C/D junioren 

 

U zou ons – en uw eigen kinderen/kleinkinderen – ontzettend helpen door een aantal 

keren te assisteren. Door het rondje aan te kruisen geeft u aan dat u in principe bereid 

bent om te helpen. Wij vragen een dag of 10 voor de wedstrijd per mail aan u of dit nog 

zo is. U kunt dan ook nog aangeven dat u verhinderd bent. 

 

 

Naam……………………………………………………… 

 

 

E-mail adres……………………………………………… 

 

Mocht u vragen hebben kunt u deze ook per mail stellen aan Stef  

(sjf.baart@quicknet.nl ) of Wendy ( wendy.baart@quicknet.nl ). Dit formulier kan 

ingeleverd worden in de brievenbus op het veld, Voorhaven 30 of  

Dijkgraaf Poschlaan 15. 


