
ZATERDAG 21 NOVEMBER VOSSENJACHT PH ALMELO 
voor de mini’s t/m JO10-2 

Er zitten 8 verkleedde “vossen” verstopt in de omloop en op het terrein van PH. Kan jij ze allemaal 

vinden met je team? Volg de route in de juiste richting zoals aangegeven op onderstaande kaart. Bij 

iedere vos krijg je een vraag die je moet proberen te beantwoorden met je team. Het antwoord 

schrijft de begeleider van je team vervolgens op het antwoordformulier. Binnen een uur moet je de 

antwoorden inleveren bij Gerwin of Arjan op de tribune. Heeft jou team de meeste vragen goed en 

het snelste ingeleverd? Dan is jou team de grote winnaar. 

De Looproute: 

  

Regels: 

• Meld je op de afgesproken starttijd bij Arjan of Gerwin op de parkeerplaats.  

• Vooraf niet binnen de poort van PH komen, dus verzamelen op de parkeerplaats.  

• Blijf het pad volgen in de juiste richting en wijk hier niet van af. (terug lopen mag niet) 

• De kinderen beantwoorden de vragen. (niet de begeleiding)  

• Blijf niet te lang bij een vos hangen na het beantwoorden van de vraag. 

• Probeer binnen een uur na jullie starttijd bij de tribune te zijn.  

• Na het inleveren van het formulier mag je voetballen op veld 1 en wachten tot alle teams 

binnen zijn.  

Aanwezig: Starttijden : Team: 

9.25 uur 9.30 uur  JO10-2 op parkeerplaats PH o.l.v. Marjolein Dierink 

9.30 uur 9.35 uur  JO9-1 op parkeerplaats PH o.l.v. Roy Knobben 

9.35 uur 9.40 uur JO9-2 op parkeerplaats PH o.l.v. Tjeerd de Boer 

9.40 uur 9.45 uur  JO8-1 op parkeerplaats PH o.l.v. Roy Nijman 

9.45 uur 9.50 uur  JO8-2 op parkeerplaats PH o.l.v. Monique ten Berge 

9.50 uur 9.55 uur  Mini’s team 1 o.l.v. Frank Lohuis  

9.55 uur 10.00 uur Mini’s team 2 o.l.v. Niek Scholten 

10.00 uur 10.05 uur Mini’s team 3 o.l.v. Serkan Baseren 

 

11.15 uur    Prijs uitreiking voor de tribune 

11.20 uur   Kinderen ophalen bij PH (ouders denk aan de RIVM regels) 


