vv Scharn

WEEK:

Trainingsschema

Tijdstip/periode

REGULIER

Kunstgras veld 1

Kunstgras veld 2

kk

kk

Grasveld 3

kk

Grasveld 4

kk

Oefenstrook

kk

Oefenstrook

links

rechts

voor

achter

voor

achter

voor

achter

Gras / veld 5

Gras / veld 6

JO19-1

JO17-3

JO19-3

JO19-2

JO14-1

MO13-1

JO17-2

JO17-1

MO19-1

keepers

JO8-1/2

JO10-3 + JO9-1

JO10-1/2

JO7-1/2 /3/4

keepers

Avondklok 1
Week 4
Maandag

18.00-19.15

25 januari 2021
Rik + Anita

Dinsdag

GEEN TRAINING

26 januari 2021

Woensdag

18.00-19.15

JO11-1/2

JO9-3 + JO11-3

JO12-3 + JO9-2

JO12-1/2

JO8-3/4

Donderdag

18.00-19.15

JO15-3

JO15-2

JO13-1

JO13-2

JO14-2

28 januari 2021

18.00-19.45

27 januari 2021
Rik + Anita

JO15-1

Tom + Franzl

Vrijdag

GEEN TRAINING

29 januari 2021

- De materialen worden, zoals we dat eerder ook al deden, vooraf buiten klaar gezet;
- Niemand heeft toegang tot de kleedlokalen of de sanitaire voorzieningen.
- Iedereen thuis omkleden !!!!

Opmerkingen :

Zie ook COVID - 19 protocol vv Scharn

- GEEN OEFENWEDSTRIJDEN DOOR DE WEEK !!!!! - Voor trainingen op zaterdag , aanvraag via Tomas (jeugd) en Franzl (senioren)
- Oefenwedstrijden via: wsjeugd@scharn.nl
Door winterse omstandigheden kan het trainingsschema aangepast worden !!!!!!!
===>>>

Op tijd aangegeven als training vervalt.

versie 23-1-2021

kk

vv Scharn

Trainingsschema

Informatie nieuwe trainingsschema i.v.m. avondklok
Er geldt een avondklok vanaf zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends. De invoering van de avondklok heeft ook gevolgen voor onze club.
Vanaf maandag 25 januari geldt daarom een aangepast trainingsschema, waarin alle teams de mogelijkheid krijgen om minimaal een keer per week te trainen. Standaard tijdvak is 18:00 – 19:15.
Wil je om 18:30 uur beginnen dan is dit mogelijk. Wat langer mag ook, doch uiterlijk om 19.45 uur stoppen de trainingen.
Dit dien je vooraf aan te geven bij Sokratis Panteleou (panteleousokratis@gmail.com / 06-19914110.
Zo kunnen we blijven sporten en heeft iederen (incl. materiaalbeheerder) de mogelijkheid om netjes op tijd thuis te zijn.

Trainen op zaterdag en onderlinge wedstrijden
Het is ook weer mogelijk om zaterdag te trainen en onderlinge wedstrijden te spelen in de volgende tijdvakken:
09:00 – 10:15
10:30 – 11:45
12:00 – 14:00
Aanvragen voor zaterdagtrainingen en wedstrijden lopen via Tomas Burler (wsjeugd@scharn.nl)
De aanvragen dienen uiterlijk donderdag 18:00 voorafgaand aan de zaterdag bij Tomas bekend te zijn. Aanvragen die later binnenkomen worden helaas niet in behandeling genomen.
Er wordt zo efficiënt mogelijk gepland, het kan dus zijn dat er een ander tijdvak wordt toegewezen dan aangevraagd.
- Heb je klachten, blijf dan thuis en laat je testen;
- Spelers arriveren in de regel 10 minuten voor aanvangstijd op de training;
- Kleedlokalen, douches en kantine blijven gesloten, dus thuis omkleden;
- De eindtijd van de training wordt strikt opgevolgd;
- Na afloop van de training worden de doeltjes op de juiste wijze teruggeplaatst op de stenen verhardingen tussen veld 1-2 en veld 3-4;
- Na de wedstrijd worden hoekvlaggen door het team bij materiaalbeheer ingeleverd;
- Spelmaterialen worden ingeleverd bij materiaalbeheer;
- Na afloop verlaat je het sportcomplex zo snel mogelijk;
- Gebruik altijd de doelverzwaarders!

versie 23-1-2021

vv Scharn

WEEK:

Trainingsschema

Tijdstip/periode

REGULIER

Kunstgras veld 1

Kunstgras veld 2

kk

kk

Grasveld 3

kk

Grasveld 4

kk

Oefenstrook

kk

Oefenstrook

kk

links

rechts

voor

achter

voor

achter

voor

achter

Gras / veld 5

Gras / veld 6

JO17-2

JO17-1

JO14-1

JO3-2

JO19-3

JO19-2

JO19-1

JO17-3

MO19-1

keepers

1

JO10-1/2

JO11-1/2

JO9-3 + JO11-3

JO12-3 + JO9-2

JO12-1/2

JO7-1/2 /3/4

keepers

1

JO15-3

JO15-2

Avondklok 2
Week 5
Maandag

18.00-19.15

1 februari 2021
Rik + Anita

Dinsdag

GEEN TRAINING

2 februari 2021

Woensdag

18.00-19.15

JO8-3/4

JO8-1/2

JO10-3 + JO9-1

Donderdag

18.00-19.15

JO14-2

MO13-1

JO13-1

4 februari 2021

18.00-1*.45

3 februari 2021
Rik + Anita

JO15-1

Tom + Franzl

Vrijdag

GEEN TRAINING

5 februari 2021

- De materialen worden, zoals we dat eerder ook al deden, vooraf buiten klaar gezet;
- Niemand heeft toegang tot de kleedlokalen of de sanitaire voorzieningen.
- Iedereen thuis omkleden !!!!

Opmerkingen :

Zie ook COVID - 19 protocol vv Scharn

- GEEN OEFENWEDSTRIJDEN DOOR DE WEEK !!!!! - Voor trainingen op zaterdag , aanvraag via Tomas (jeugd) en Franzl (senioren)
- Oefenwedstrijden via: wsjeugd@scharn.nl
Door winterse omstandigheden kan het trainingsschema aangepast worden !!!!!!!
===>>>

Op tijd aangegeven als training vervalt.

versie 23-1-2021

