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Jij doet toch ook mee?

SV Houtwijk
Sportpark Rijnveld | L. van Vuurdestraat 16
30 juli & 27 augustus 2021 | 10:00 tot 15:00 uur

Inschrijven: €35,-



Voetbal fundagen:Voetbal fundagen:

Voetbal, voetbal en nog meer voetbalVoetbal, voetbal en nog meer voetbal

kijk op 
www.sportivun.nl/voetbal-fundagen 

en schrijf je in!

‘De dag van je leven hebben’ klinkt altijd als een grote belofte, maar dit maken 
we absoluut waar bij de Voetbal Fundagen. Hoe we dat doen? Daarvoor leggen 
we je graag het programma uit. Laten we beginnen bij de basis. De Voetbal 
Fundagen zijn eendaagse evenementen van 10:00 tot 15:00, inclusief lunch 
en gezonde snacks. Tijdens het ochtendprogramma kun je al je energie kwijt 
in enkele van de leukste voetbalactiviteiten op aarde. Denk aan voetbaldarts, 
een pannakooi en bubbelvoetbal. En dan hebben we het nog niet eens gehad 
over stropdas schieten, het gigantische springkussen dat op jou te wachten 
staat of de toffe snelheidsmeter, waarmee je kunt achterhalen hoe hard jouw 

kanonskogel het net in vliegt!

Na een chille pauze met geheel verzorgde lunch én voetbalquiz is het tijd voor 
het middagprogramma, waarin we jouw voetbalskills tot het uiterste testen. 
Van latje trappen en penalty schieten tot voetbal curling en voetgolf: hoe 
beter je het doet, hoe meer punten je verdient. En wie aan het einde van de 
dag de meeste punten heeft, is de grote winnaar! Al zijn we natuurlijk allemaal 
winnaars, omdat we een hele dag lang actief zijn geweest met de sport waar 
we het meest van houden. En dat is helemáál het geval als je rondrent in je 

gloednieuwe Sportivun-tenue, welke je optioneel kunt bijboeken!

Ben je dus tussen de zes en twaalf? En kun je niet wachten om deel te nemen 
aan een van de Voetbal Fundagen van Sportivun? Bekijk hieronder wanneer 

we bij jou in de buurt zijn!

Geen uitdagende techniektrainingen of persoonlijke voetbaladviezen. Nee, 
de Voetbal Fundagen van Sportivun staan in het teken van één ding en dat zit 
verstopt in de naam: fun! Ben jij tussen de zes en twaalf jaar oud en wil je in 

jouw vakantie losgaan? Lees dan snel verder!


