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Datum: 16 mei 2018 
 
  
 
Onderwerp: Hotel aan Zee Snurkfestijn 2018  
 
 

 
Beste ouders/verzorger JO9-speler,  
 
Het ‘Hotel aan Zee Snurkfestijn 2018’ staat voor de deur. Zoals iedereen inmiddels weet 
gaat het Snurkfestijn plaats vinden op 16 en 17 juni 2018. Nog precies dan een maand en 
dus een mooi moment om de teams bekend te maken. 
 
Ook dit jaar staat het Snurkfestijn in het teken van Spieren voor Spieren. Kinderen 
moeten onbezorgd kunnen rennen, spelen en sporten. Voor zo’n 20.000 kinderen in 
Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben een spierziekte en dat beperkt hen in 
alles wat ze willen en kunnen. Wij vinden dat ieder kind met een spierziekte spierkracht 
en dus spierballen verdient. Wij gaan onze spierballen tonen en proberen een zo groot 
mogelijk bedrag op te halen voor dit goede doel. Het team dat het meeste geld inzamelt 
begint met dubbele punten aan het Snurkfestijn en maakt een uitstekende kans op het 
veroveren van de Snurkbokaal.  
  
Alle teams kunnen met diverse activiteiten ervoor zorgen dat ze een zo groot mogelijk 
bedrag ophalen. Wat kunt u, maar vooral de kinderen, zoal doen? Flessen inzamelen, 
muziek spelen in de Kerkstraat, met de collectebus langs de deuren, heitje voor karwijtje.  
Noem maar op. Regelmatig geven we een tussenstand, zodat iedereen weet hoe hun 
team ervoor staat.  
 
Thema  
Voetbal wordt gespeeld over de hele wereld. Met als hoogtepunt het WK in Rusland. Het 
WK vindt plaats van 14 juni 2018 tot 3 juli 2018. Het Snurkfestijn valt dus precies samen 
met het WK! 
 

Helaas is Nederland er niet bij, maar het thema van het Snurkfestijn is dit jaar 

! Dan hebben we allemaal toch nog een land om intensief aan te 

moedigen. Verzin met jouw team een zo’n origineel mogelijke outfit en verschijn op de 
eerste dag van het Snurkfestijn zo ludiek mogelijk om je land uit te beelden. Het team dat 
zich het beste uitslooft, krijgt hiervoor ook weer punten. Houdthierbij rekening met ieders 
budget. Hoe lager de kosten, hoe leuker het resultaat leert de ervaring. 
  

http://www.hotelaanzee.nl/nl/
https://www.spierenvoorspieren.nl/
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Teamindeling 
De teamindeling vind je in de bijlage. Per team wordt een groepsapp aangemaakt. 
Probeer er met zijn allen een spannende en faire competitie van te maken. Zodat we aan 
het eind van het Snurkfestijn een mooi bedrag kunnen schenken aan Spieren voor 
Spieren. 
 
Let’s get started!! 
 
 
 
 
Met sportieve groet, 
 
 
Danny Haasnoot 
Jochem van der Zalm 
 
 
 
 
  

http://www.hotelaanzee.nl/nl/
https://www.spierenvoorspieren.nl/
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Teamindeling Snurkfestijn 2018 
       

Duitsland  Portugal  België  Frankrijk 
Edward Vink  Bram Halters  Emil Weijer  Daniëlle Hoogervorst 

           
Jack  Timo  Dan  Lars 

Diego  Niels  Dane  Kick 

Mats  Guus  Tyson  Rens 

Mees Berbée  Jovanni  Tijn  William 

Ruben  Mike v Roon  Milan  Carmen 

Lyon  Gijs L.  Mees Beugelsdijk  Paul 

Joep  Wessel  Lev  Dex 

Jens  Imke  Sam  Stef 

Infairo  Enzo     Arteyom 

           

       

Argentinië  Brazilië  Spanje  Engeland 
Marcel Pex  Koen Steenvoorden  Erwin Hiep  John van Oosten 

   Jeroen Wijnands       

           
Cas  Moos  Mike Hiep  Hessel 

Yero  Tim  Daan v R  Teun 

Bregje  Casper  Stan  Marijn 

Elin  Thijs  Miguel  Victor 

Stijn  Yves  Robin  Bodain 

Thomas  Levi  Mike vd Hulst  Jesse 

Loek  Tom  Pelle  Arthur 

Jet  Bruin  Gijs vd Zalm  Noa 

Jamy  Sieb  Tian  Nova 

           

http://www.hotelaanzee.nl/nl/
https://www.spierenvoorspieren.nl/

