
vv Scharn Trainingsschema

    

WEEK: Tijdstip/periode kk kk kk kk Oefenstrook kk Oefenstrook kk

  links rechts voor achter voor achter voor achter Gras / veld 5 Gras / veld 6

23
 

Maandag 18.00-19.15 JO10-3 + JO9-1/2 JO10-1/2 JO9-3 + JO11-3 JO11-1/2 JO12-2 / MO13 JO12-1   

7 juni 2021 18.30-20.00   

Anita 19.30-21.00 MO19-1 JO14-1    

I I

Dinsdag 18.00-19.15 JO13-1 JO13-2 IBC JO11   N N

8 juni 2021 18.30-20.00    

 Rik/ass? 19.30-21.00   Senioren 3 Senioren 4 Senioren 7 JO14-2   

19.45-21.15 JO15-2 /3

 20.00-22.00 Senioren 1+2 O O

N N

Woensdag 18.00-19.15 JO8-4 JO7-teams JO12-2 / MO13 JO11-1/2 JO8-1/3/4 JO9-1/2/3  JO12-1/JO11-3 JO10-1/2/3 D D

9 juni 2021 18.30 JO8-2 - Eijsden E E

 Anita 19.30-21.00 MO19-1   JO17-3 JO19-3   R R

H H

Donderdag 18.00-19.15 JO13-1 JO13-2 IBC JO11  O O

10 juni 2021 18.30-20.00  U U

 Rik/ass? 19.30-21.00    JO19-2 Senioren 4+ 5 D D  

19.45-21.15 JO15-2 /3

 20.00-22.00  Senioren 1     

Vrijdag   

11 juni 2021  

Bestuur 19.30-21.00 Senioren 2 Senioren 7 Senioren 3 

Zaterdag

12 juni 2021

Zondag 10.30-12.00 Senioren 7

13 juni 2021

Fr. Kieszl

Mogelijkheid ==>>  ==>> oefenwedstrijd comp. wedstrijd uitwedstrijd  

 

Opmerkingen : In dit trainingsschema trainen alle teams 2 keer per week. Er is geprobeerd om alle teams 1 keer op kunstgras en 1 keer op natuurgras in te delen. Mocht dit niet lukken,

dan wordt er (na overleg) een roulatiesysteem toegepast, waarbij de deelnemende teams eens per 2 weken op kunstgras trainen. 

  ==>> Indien teams een wedstrijd door de week spelen, gaarne aangeven of ze de dag voor en de na de wedstrijd trainen, zodat een ander team gebruik kan maken van de vrijgekomen ruimte

Ook op tijd aangegeven als training vervalt.

Door winterse omstandigheden kan het trainingsschema aangepast worden !!!!!!!

 

Programma conform Tomas (wedstrijd secr. Jeugd) Jan Trim

Jan Trim

JO14-2 - Kerkrade W JO14-2

Selectie JO17 / JO19 JO17-3 + JO19-2 + JO19-3 Selectie JO15 / 17

Selectie JO15 / 17

Selectie JO17 / JO19 + JO14-1

JO15-1 - Fortuna/Sittard

Kunstgras veld 1 Kunstgras veld 2 Grasveld 3 Grasveld 4

JO8-1/2 + JO7-1/2 + JO8-3/4

versie 6-6-2021



vv Scharn Trainingsschema

Informatie nieuw trainingsschema na avondklok
 - oefenstroken (veld 5 en 6) gaan vanaf 25 mei in onderhoud !!!!!!

 - velden 3 en 4 gaan vanaf 14 juni in onderhoud !!!!!!

Vanf 4 maart mogen ook alle jeugd en senioren (gedeeltelijk) weer trainen, de regels zijn: =====>>>.Leeftijd spelers trainingen/wedstrijden tot en met 26 jaar.

Wijziging van trainingstijden doorgeven bij Sokratis Panteleou (jeugd) en Franzl Kieszl (senioren).

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 6-6-2021


