
WEEK: Tijdstip Kunstgras kk Kunstgras kk Gras kk Gras kk Oefenstrook kk Oefenstrook kk

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

5
 

Maandag 18.00-19.15 JO8-1/2/3/4 nvt JO9-1/2/3/4 nvt JO10-1/2/3/4 nvt JO11-1/2/3 nvt MO13 + MO11 10 Keepers JO9/10/11

30 januari 2023   

Rick+ Jan 19.30-21.00 JO15-1/2 2/3 JO17-2/3 4/1 JO17-4 5 MO15 10

Dinsdag 18.00-19.15 JO13-3  + JO14-1 nvt JO13-2+JO13-4 nvt   JO13-5 nvt keepers (Ron)

31 januari 2023 18.30-20.00 JO13-1 nvt Keepers JO14/15/MO15/20

Harrie 19.30-21.00  JO19-1 5 JO19-2 + Sen3 3/4 Sen 4/5 4 keepers (Ron) JO15-3 9

 20.00-21.30 Scharn 1 - Bemelen 1 2/7 Sen 2 1     

 

Woensdag 18.00-19.15 MO13 + MO11 + JO11-1/2/3 10-nvt JO10-1/2/3/4 nvt JO9-1/2/3/4 nvt JO8-1/2/3/4 nvt  Keepers JO13/MO13 nvt JO7-1/2/3/4 en instroom groep nvt

1 februari 2023 19.00-20.00   + JO17-1 4

Rick+ Jan 19.30-21.00 MO15 + MO20 + keepers 10 JO17-3/4 1/5 JO19-1  + AMV 2/-   

   

(wedstrijd tot uiterlijk 19.30 uur)

Donderdag 18.00-19.15   JO13-3 -JO13-4 nvt   JO13-5 + JO14-1 nvt     

2 februari 2023 18.30-20.00 JO17-1/2 3/10 JO15-1/2 6/7 JO13-1 nvt

Roel + Jan 19.30-21.00   JO19- 2 + JO15-3 5/9   Sen 4/5 4   

 20.00-21.30 Sen 1 2  Sen 2 1     

Rood Groen - JO13-2 19.00 uur

Vrijdag 19.30-21.00 Sen 3

3 februari 2023    

Opmerkingen:

oefenwedstrijd comp. wedstrijd uitwedstrijd

Tijdig afmelden door trainer, als het team (niet de speler)  niet komt trainen => Jan van Os tel. 06-40524901

Contact over trainingsschema => trainingsschema @scharn.nl Jan Smeets 06-10481103

Contact over oefenwedstrijden door de week=> trainingsschema @scharn.nl Jan Smeets 06-10481103

Contact over oefenwedstrijden weekend=> wsjeugd@scharn.nl Tomas Burlet 06-57555032

Contact over competitiewedstrijden door de week en weekend=> wsjeugd@scharn.nl Tomas Burlet 06-57555032

 

 

Activiteiten:

In het voorjaar van 2023 zal op maandag de cursus opleiding verenigingsscheidsrechters door de KNVB plaatsvinden bij de VV Scharn (info volgt nog).

Vanaf maandag 6 februari 2023  zal op maandag de cursus Juniorentrainer door de KNVB plaatsvinden bij de VV Scharn van 19.30 tot 21.00 uur op een nader te bepalen veld.

Wedstrijdmogelijkheden ==>>>

Wijzigingen voorbehouden !!!!!

Gedeelte vanaf opslag doeltjes tot 

aan  1e lantaarnpaal afgekeurd !!

Gedeelte vanaf opslag doeltjes tot 

aan  1e lantaarnpaal afgekeurd !!

Gedeelte vanaf opslag doeltjes tot 

aan  1e lantaarnpaal afgekeurd !!

Gedeelte vanaf opslag doeltjes tot 

aan  1e lantaarnpaal afgekeurd !!

mailto:wsjeugd@scharn.nl
mailto:wsjeugd@scharn.nl


Het nieuwe trainingsschema is door de planner van het trainingsschema (Jan Smeets) samengesteld met seniorenbelangen (Jack Moelands) en bestuurslid jeugd (Sokratis Panteleou).

Het nieuwe trainingsschema geldt voor de rest van het seizoen.

Wijzigen in de samenstelling van het trainingsschema kunnen worden aangevraagd bij de planner, deze bekijkt welke mogelijkheden er zijn, om aan de vraag te kunnen voldoen.

Na goedkeuring door de planner worden de wijzigingen aangebracht.

Individuele/eenmalige wijzigingen dienen uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan het trainingsschema worden gedaan aan de planner.

Door de volle bezetting van alle velden en de kleedlokalen is weinig ruimte om door de week oefenwedstrijden thuis te spelen. 

Dit gaat dan ten koste van de teams die op dat ogenblik dan moeten trainen.

Door de kwetsbaarheid  van de natuurgrasvelden in deze winterse periode is de kans aanwezig dat deze velden of gedeelten daarvan kunnen worden afgelast.

De trainingen gaan ten alle tijden voor het spelen van oefenwedstrijden.

Als men toch een oefenwedstrijd wilt aanvragen, doe dat dan op de dag dat je traint, dan is er 1/2 veld extra nodig, anders een heel veld.

Oefenwedstrijden aan te vragen, uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de week waarin men wenst te spelen.

Na toestemming van de planner kan men een wedstrijd definitief vastleggen.

De planning wordt zodanig opgesteld zodat, zoveel mogelijk teams, 1x op gras en 1x op kunstgras kan trainen (afhankelijk van de bezetting in die week).

Dit is niet altijd mogelijk, een enkel team zal 1x per 2 weken op kunstgras kunnen trainen.

Zoals reeds eerder aangegeven kunnen aanvragen/wijzigingen etc. alleen gemeld worden via het emailadres: trainingsschema@scharn.nl.

Te vaak komt het voor dat men via een app communiceert, helaas gaat dan regelmatig informatie verloren en ontstaan er misverstanden.

Daarom  wordt alleen info verwerkt die via trainingsschema@scharn.nl is doorgegeven.

Het trainingsschema wordt gepubliceerd op de website van de vv Scharn (www.scharn.nl) en op de app trainingsschema.

Ook de wijzigingen in het schema o.a. door afmeldingen, weersomstandigheden etc. worden dagelijks verwerkt en zijn altijd up to date.

Deze zijn dan ook te zien op de tv in de gang voor de kleedlokalen.

 

Bij slechte weersomstandigheden wordt het trainingsschema aangepast.

Er zal dan zoveel mogelijk een rouleersysteem worden toegepast.

Afgelastingen worden doorgegeven via de website van de vv Scharn (www.scharn.nl) en op de app trainingsschema.

 

Men dient altijd de aanwijzingen van materiaalbeheer op te volgen.

Het kan zijn dat door afmeldingen ruimte op de velden is vrijgekomen en gezien de hoge energiekosten zal aan veldopvulling worden gedaan.

Men mag geen ander veld of kleedlokaal gebruiken zonder akkoord van materiaalbeheer.

We gaan er vanuit dat iedereen zich aan de regels houdt en dat er geen aanpassende maatregelen hoeven te worden genomen.

De Planner:

Jan Smeets
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