
    

WEEK: Tijdstip/periode Kunstgras Kunstgras Gras Gras Oefenstrook Oefenstrook

38  veld 1 veld 2 veld 3 veld 4 Gras / veld 5 Gras / veld 6

 

Maandag 18.00-19.15 JO11-1/2/3 + JO12-2 JO9-1/2/3/4 JO10-1/2/3 JO13-2 + JO12-1 JO8-1/2 JO8-3

17 september 2018   

Anita 19.30-21.00 JO15-1/2 JO19-2/3 JO15-5 + JO17-5

Dinsdag 18.00-19.15 VR1 +MO19-1+MO17-1 MO15-1 + MO13-1/2 JO13-1 + JO19-1 JO12-3/4 JO13-3  

18 september 2018 18.00-19.30

19.30-21.00  JO17-1/2 JO17-3 + 4e JO15-3+ JO15-4 JO17-4  

Harrie 19.45-21.15 Sel + keepers  

Woensdag 18.00-19.15 JO10-1/2/3 + JO12-1 JO8-1/2/3 + JO13-2 JO9/1/2/3/4 JO11-1/2/3 + JO12-2 JO7-1/2/3/4/5/6  

19 september 2018 18.00-19.00

Anita 19.30-21.00 JO15-5 + JO17-5 5+3 JO19-2/3 JO15-1/2  Ama's

Donderdag 18.00-19.15 JO19-1 + JO13-1 JO12-3/4  JO13-3  

20 september 2018 19.00-21.00

Anita 19.30-21.00  JO17-3/4+6e JO17-1/2 VR1 +MO19-1+MO17-1 JO15-3 JO15-4

 19.45-21.15 Sel + Keepers      

Vrijdag  

21 september 2018  

  

oefenwedstrijd comp. wedstrijd

Opmerkingen  

Op dinsdag- en donderdagavond is het aantal teams dat wilt trainen te groot voor de capaciteit van het aantal velden waarover we kunnen beschikken, vooral vanaf 19.30 - 21.00 uur.

We vragen dan ook of het mogelijk is om het trainingstijdstip van je team te vervroegen of op een andere dag te trainen  (als het kan gaarne doorgeven aan Marcel Eikenboom en/of Jan Smeets).

Onze doelstelling is om iedereen zoveel mogelijk op een half veld te laten trainen, helaas kunnen we op dit moment hier niet aan voldoen.

Tot nader bericht zullen we voorlopig geen wedstrijden meer inplannen, tijdens deze te drukke perioden. (overleg met Jan Smeets).

De komende weken zullen we alles in het werk stellen om een "werkbaar" trainingsschema vast te stellen, jullie suggesties in deze zijn zeer welkom. 

Alleen samen kunnen we dit probleem oplossen, middels een open communicatie.

We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de moeilijke situatie waarin we samen zitten, alleen samen kunnen we dit probleem aan.

Alavst dank voor jullie medewerking en brgrip.

Jan Smeets, Accommodatiebeheer.

 


