
 

 
 
 
  VS. 

  



Uitwisselingsprogramma Engeland; 
 

 
 
Beste spelers en ouders, 
 
 
Bij deze krijgen jullie het programma van het jaarlijkse uitwisselingsprogramma met 
voetbalvereniging ‘The Trimley Red Devils’. Elk jaar zijn er drie teams bevoorrecht om The Trimley 
Red Devils te ontvangen en tevens in Engeland te bezoeken.  
Dit jaar zijn jullie de gelukkigen ! 
 
Sinds mensenheugenis, al bijna 20 jaar, komen er 3 Engelse teams met Pasen 
onze kant op om hier een weekend te verblijven en wordt VELO uitgenodigd om 
met 3 teams in het Hemelvaartweekend af te reizen naar Engeland.   Dit 
weekend staat in het teken van voetbal en natuurlijk veel plezier en gezelligheid.  
De drie teams die overkomen voetballen bij een club genaamd ‘The Trimley Red 
Devils’.  Trimley is een klein dorpje in Engeland gelegen in Felixtowe. De teams 
komen uit  drie verschillende leeftijdsklassen, bij ons gelijk aan de D / C en B 
Junioren.  
 
Aangezien het een uitwisselingsprogramma is gaan wij ook met onze drie teams naar Engeland toe. 
Voor beide weekenden is er een geheel verzorgd programma opgesteld. 
In het paasweekend wordt dit opgesteld door de Nederlanders en in Engeland wordt dit 
georganiseerd door de Engelse leiders. Over de exacte programma’s komen wij zo nog op terug. 
 
Eerst even over het weekend hier in Nederland.  
Naast een gezellig weekend is dit namelijk ook een heel leerzaam weekend voor onze jeugdspelers.  
Want hij moet namelijk heel het weekend met ‘de Engelsman’ optrekken. Dit betekent  dat hij Engels 
moet praten of anders in gebarentaal moet communiceren, aangezien de Engelse spelers nog steeds 
geen Nederlands spreken.. En het is trouwens niet alleen voor onze jeugdspelers maar ook voor heel 
het gezin een leuk en leerzaam weekend. Want je moet echt Engels praten als je aan je boerenkool 
met worst zit 
 

En wat dacht je van de ervaring die je kind opdoet als hij met 
Hemelvaart richting Engeland afreist.  
Eerst is er een bootreis met een cruiseschip. Dan kom je aan in 
Engeland en rijdt iedereen aan de verkeerde kant van de weg. Kortom 
een fantastische leer ervaring om op een goede,  leuke maar vooral 
sportieve manier een andere cultuur te leren kennen.  

 
Hieronder leest je verder wat jullie als gezin ongeveer kunnen verwachten. 
 
Veel Leesplezier ! 
  



Pasen; 
 
Onze Engelse gasten komen elk jaar in het Paasweekend op bezoek.  
Ze arriveren altijd op de vrijdag voor Pasen rond 16.45 uur in Hoek van Holland en vertrekken 
maandag, 2e Paasdag, om 14.30 uur. Onze gasten verblijven altijd bij onze eigen jeugdspelers.  
Het is de bedoeling om per gezin minimaal 1 gast onder te brengen, maar omdat het in sommige 
gevallen echt niet kan willen wij ook graag weten wie eventueel meer plek heeft.  
 
Onderstaand programma is vooral bedoeld om een beeld te krijgen over deze uitwisseling.  
 
Vrijdag; 
Op vrijdag zullen onze gasten rond 16.45 uur  in Hoek van Holland aankomen. De leiders van ieder 
team zorgen ervoor dat er voldoende ouders bereid zijn om met de auto de jongens op 
te halen in Hoek van Holland en te brengen naar VELO. 
Aangekomen op VELO beginnen we met de inkwartiering, dit houdt in dat uw zoon een 
Engelse gast (of twee) krijgt toegewezen. Dit is van te voren namelijk nog niet bekend 
gemaakt.  
We doen gelijk alle 3 de elftallen. De avond is dus vrij om zelf (individueel) of onderling 
(met het gehele of een deel van het team) in te vullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
bowlen of gewoon een filmavond bij iemand thuis.   
 
Zaterdag: 
Zaterdag beginnen we de dag met het internationale Paastoernooi, tijden, tegenstanders, etc. zullen 
terug te vinden zijn in het VELO nieuws en op de VELO site. Rond 16.30 uur hopen we klaar te zijn  
(gedoucht, prijsuitreiking, etc.)  
Na het toernooi is er enige vrije tijd om weer zelf in te vullen en natuurlijk te eten. ’s Avonds is er op 
VELO een jeugd disco, deze disco wordt door VELO UNITED georganiseerd en is toegankelijk voor alle 
jeugd (handbal, voetbal,etc.). De jeugd disco is geheel alcoholvrij!  en  duurt van 20.00 tot 23.30 uur. 
 
Zondag: 
Zondag gaan we met alle Engelse en Nederlandse jongens een leuke activiteit ondernemen. Dit kan 
zijn dat we naar een wedstrijd in de eredivisie gaan kijken. Of we gaan een dagje naar Duinrell en ook 
hebben we een keer een dag bij 2SUR5 gehad. Kortom elk jaar wordt er weer een fantastische leuke 
activiteit georganiseerd.  
Na deze activiteit is er voor alle spelers en eventuele zusjes en broertjes patat en snacks en voor 
volwassenen een Indische rijsttafel in de vorm van een lopend buffet. Hiervoor wordt per persoon 
een kleine bijdrage gevraagd. Na het eten (thuis of op VELO) is er op VELO rond 20.00 uur de altijd 
bijzondere en “spannende” zaalwedstrijd tussen de Engelse en Nederlandse leiding. Hierna is er nog 
de gelegenheid om het weekend gezellig af te sluiten met een drankje in de kantine.  
 
Maandag: 
Op maandag is de dag van vertrek al weer aangebroken, maandag verzamelen we om 11.30 uur op 
VELO. We gaan dan weer met een aantal auto’s richting Hoek van Holland. Hier zetten wij onze 
gasten op de boot en zwaaien we ze uit.  
 
Financiën: 
Wat nog belangrijk om te vertellen is dat dit weekend geen deelname kosten vereist. Er moet alleen 
worden betaald voor de activiteit die wordt ondernomen op zondag en tevens voor het diner dat 
zondag wordt georganiseerd. De Engelse gasten betalen zelf voor hun activiteit en diner op zondag. 
Het enige wat jullie moeten doen is om de Engelse te verzorgen met eten / drinken en een slaapplek 
 



Hemelvaart; 

 
Na een zeer geslaagd paasweekend is het tijd voor het volgend hoofdstuk van de uitwisseling 
 
De reis naar Engeland! 
 
De reis over het water gaat plaatsvinden in het weekend van Hemelvaart. De reis begint al op de 
donderdag en we zullen op zondag weer terugkeren in Nederland.  
Wij zullen met de Stena Line ons richting Engeland bewegen. Hier komen we aan in Harwich. Vanaf 
Harwich worden wij met de bus opgehaald en zullen we ons richting Felixtowe begeven.  
 
Hieronder staat een kleine planning hoe het weekend er voor de jongens ongeveer uitziet. 
 
Donderdag: 
De Stena Line vaart meestal af om 14.30 uur en wij zullen ons daarom vanaf 12.00 uur op Velo 
moeten melden. Vervolgens gaan we richting Hoek van Holland. Wederom zullen de leiders per team 
het vervoer regelen. 
Hier staat een gezellige bootreis met lekker weer op ons te wachten. De jongens krijgen een diner 
aan boord en dit is in de prijs inbegrepen. Na de bootreis vertrekken we met een bus naar onze 
Engelse vrienden. Dit is ongeveer een uur rijden vanuit Harwich.  
Hierna volgt de inkwartiering op dezelfde manier als in Nederland. We proberen natuurlijk om onze 
Nederlandse jongens onder te brengen bij dezelfde Engelse jongen die bij hem gelogeerd heeft. 
Verder is de avond vrij.  
 
Vrijdag:  
Deze dag gaan we met onze eigen groep een uitstap maken.  
Elk jaar hebben we een andere activiteit maar een bezoek aan Tottenham Hotspur / 
Ipswich of Arsenal zijn goede voorbeelden.  
In Engeland is deze vrijdag gewoon een schooldag, dus onze Engelse vrienden gaan niet 
mee met deze activiteit. Vervolgens gaan we weer naar het clubhuis waar we de Engelsen 
ontmoeten  en is hier een gezellig samenzijn, waarna de avond vrij is.  
 
Zaterdag:  
Op zaterdag spelen we net als thuis het toernooi, een mooie mogelijkheid om de successen van het 
thuis toernooi voort te zetten. Het niveau van het toernooi is ook hier goed in orde en de organisatie 
staat ook goed. Na het toernooi gaat iedereen naar huis om te eten en zich op te frissen en zichzelf 
klaar te maken voor de disco. Deze disco is geheel alcoholvrij en meestal ook erg druk bezocht dus 
dat beloofd wat.  
 
Zondag:  
De dag van vertrek is dan al weer aangebroken, we meren om 10.30 uur af. Dit houdt dus in dat we 
rond 18.15 uur in Hoek van Holland arriveren, alwaar de ouders vol spanning op ons wachten. 
 
De kosten voor dit weekend bedragen €100,-, dit is dus incl. de overtocht, de lunch aan boord, evt. 
bezoek aan voetbalstadion. Dit nemen wij in ontvangst op de dag van vertrek op VELO. Verder is het 
van belang dat elke speler een geldig legitimatie bewijs heeft en deze ook bij zich heeft op de dag van 
vertrek!  Zakgeld: staat voor een ieder vrij om mee te nemen, zelf stellen wij voor max. ?? 
Het verstandig om in Nederland euro’s in te wisselen voor ponden, op de boot is de mogelijkheid er 
ook maar hier rekenen ze extra voor en dat is zonde.  
 



Benodigde gegevens; 

 
 

Naam 
 

 

E-mailadres 
 

 

06 nummer speler 
 

 

Paspoortnummer 
 

 

Ziektekostenverzekeraar  
-polisnummer 
 

 

Bij nood bellen naar… 
- Telefoon nummer Vader’ 
- Telefoonnummer Moeder 
 

 

Gebruik medicijnen 
 

 

Allergieën ( eten/ drinken) 
 

 

Plaatsing in gezin met dieren ja/nee 
 

 

 
 

 

  



Engeland Verhaal 2012; 

 
 

 

 
 
 
Het weekend van Hemelvaart stond weer in het teken van het jaarlijkse bezoek aan onze Engelse 
vrienden.  Het uitwisselingsprogramma met onze Engelse vrienden is namelijk al 20 jaar een traditie 
binnen VELO. Elk jaar wordt er door een vaste organisatie comité een uitwisselingsprogramma met 
de voetbalvereniging Trimley Red Devils georganiseerd. Met Pasen dit jaar kwamen er al drie 
elftallen van Trimley Red Devils op bezoek in Nederland. Nu was het onze beurt om een bezoek aan 
Engeland te brengen. Dit jaar waren de D2, de C3 en de B2 de teams die mee mochten naar 
Engeland. 
 
Donderdag 17 Mei was het zover. We mochten met de Stena Line onze overtocht weer maken naar 
England. Zes uur stilzitten op de boot, en de kinderen waren voorbeeldig !!! 
In Engeland werden de kinderen ondergebracht in hun gastgezinnen en konden ze naar een 
vermoeide reis lekker gaan slapen. 
 
Vrijdag stond een bezoek aan het Tottenham Hotspur stadion gepland. In een verschrikkelijke buurt 
stond dit prachtige stadion (van binnen dan). Tevens hebben de kids een glimp opgevangen van 
London en de voorbereidingen op de Olympische spelen.   
Een vermoeide dag maar wel een mooie belevenis voor de kinderen ! 
 
Zaterdag was de dag van het toernooi. Nadat ze bij Trimley Red Devils de goals uit de zeecontainers 
hadden gehaald en opgezet kon het toernooi beginnen. Met een prachtige eerste plek voor de D2 en 
een tweede plek voor de C3 was dit toernooi geslaagd. 
Na het toernooi werd er lekker thuis gegeten om ’s avonds weer te verzamelen voor een leuk 
avondje. Het begon met de Champions League finale dus uiteraard moest eerst deze wedstrijd even 
worden gekeken door sommige kids. Vervolgens konden de kinderen een gokje wagen op het 
Engelse paardenracen, een oude traditie in de Trimley Familie. 
We moesten er de volgende ochtend vroeg uit dus iedereen lag weer vroeg in zijn mandje. 
 
Zondag  moesten we om 08.00 uur weer verzamelen voor de bus. De Stena Line stond namelijk weer 
te wachten ons en dat was het teken om terug te gaan.  
Na een hoop tranen en gezwaai werden de kinderen weer gescheiden van hun tijdelijke vader en 
moeder. Heel het weekend hebben de tijdelijke ouders fantastische voor onze kinderen gezorgd en 
kunnen we terug kijken op een geweldig weekend. 
 
De glimlach op het gezicht van een jongetje die helemaal verrot is een geweldig weekend zegt toch 
genoeg !!!!! 
 
Bedankt… 
 
 



 

  



Belangrijke gegevens; 
 
Organisatie: 
Johan van Adrichem 
27 jaar, al 19 jaar lid van Velo 
Tel: 06-24853545 
 
Jos van Raamsdonk 
26 jaar, al 18 jaar lid van Velo 
Tel: 06-48976078 
 
Paul de Letter 
28 jaar, al 20 jaar lid van Velo 
Tel: 06-43760660 
 
Ruurd Halverhout 
25 jaar, al 12 jaar lid van Velo 
Tel: 06-23032234 
 
 
 
 
 
Trimley Red Devils --------------------------- 
www.trimleyreddevils.co.uk 
Organisation: Steve Elwood 
 
 

http://www.trimleyreddevils.co.uk/

