PROGRAMMA 23 JUNI SPORTCLUB LOCHEM JUBILEUMDAG
Plus Cornelis Jeugdspelen 9.00 – 15.30
Deze spelen zijn vergelijkbaar met het programma zoals dat ieder jaar aan het einde van het seizoen
wordt gehouden aangevuld met extra attributen. Gemengde teams gaan langs allerlei spelen: viertegen-vier, waterbaan, winkelwagentje schieten, voetvolleybal enz. De kleinste jeugd is in de
ochtend, de oudere jeugd is in de middag. T.z.t. volgt er via de trainer/leider meer info hierover.
Deze spelen zijn voor de spelers van de Sport-In t/m O15 Iedereen is van harte welkom om te kijken.
KNVB Oranje Experience 9.00 – 16.00
Wij hebben geluk, want het is gelukt om de KNVB Oranje Experience bus naar Lochem te krijgen: een
gave Oranje-bus die je de EK-winst van het dameselftal laat herbeleven. Via een innovatieve Virtual
Reality Experience beleef je het EK zoals nooit tevoren; kippenvel gegarandeerd! Natuurlijk ontbreekt
ook de WEURO-beker niet om een vette selfie mee te scoren! In de bus kun je ook deelnemen aan
een unieke interactieve OranjeLeeuwinnen-quiz. Buiten de bus wordt een gaaf voetbalspel
georganiseerd onder leiding van echte KNVB trainers.
Fietstocht met AbelLife 12.30 -15.30
Speciaal voor deze dag is er een fietstocht uitgezet die voor iedereen leuk is om te doen. Ouders of
opa’s en oma’s (al dan niet met kinderen), ladiescorner, club van 100, oud-leden enz. Heb je een
smartphone? Neem ‘m opgeladen mee, want als je de route gaat fietsen m.b.v. de Abellife app op je
smartphone dan lees /hoor en zie je meer dan wanneer je de papieren versie doet. Bovendien kun je
dan antwoord geven op de prijsvraag bij terugkomst op de club. De starttijd is vanaf 12.30 – 13.30 op
de club. Er staan een aantal medewerkers van AbelLife om te helpen met downloaden. Voor meer
informatie zie: www.abellife.nl
Jubileumwedstrijd 15.30 -16.45
Een wedstrijd die voor iedereen leuk is om naar te kijken. Het huidige Sportclub Lochem 1 team, het
kampioensteam van 2003 – 2004 en enkele bekende gastspelers, zoals o.a. Wim Meutstege, Art
Langeler, Jaap Jacobs, Jan van den Berg en Angelique Schierholz nemen het tegen elkaar op.
Mixtoernooi 16.30 – 20.00
De spelers van O17, O19, Senioren, 35+ team, damestrainingsgroep en de veteranen spelen
onderling een 7x7 toernooi. De spelers van deze teams krijgen hiervoor een uitnodiging van de
trainers/leiders.

Reünie vanaf 17.00
Ken je iemand die bij Sportclub Lochem heeft gevoetbald en graag zijn oud-teamgenoten nog eens
terugziet? Laat hem/haar dan weten dat er vanaf 17.00 een reünie op de club wordt georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail: reunie@sportclublochem.nl
Expositie
In de kantine is de foto-expositie te zien: “100 jaar voetbal in Lochem”.
Feestavond vanaf 20.30
Voor ouders/verzorgers van leden, leden vanaf 18 jaar, vrijwilligers en sponsoren wordt de dag
afgesloten met een spetterende feestavond. De Da Vinci band zorgt voor de muziek. De avond start
om 20.30 en duurt tot 00.30.
Tijdens deze avond wordt het nieuwe clublied gelanceerd. Wat moet een club nu zonder clublied?
Thijs Fleming (Senioren 1) maakt samen met Niels Muller (oud-speler van Sportclub Lochem) het lied
en op de 23e juni kunnen we het live horen en meezingen.
Consumptiemunten worden deze avond voor een speciaal jubileumtarief aangeboden.

