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Zo aan het begin van een nieuw seizoen, is er weer volop bedrijvigheid bij de voetbal 
vereniging en ook voldoende informatie om te delen. 
Hierbij een nieuwsbrief van de jeugdcommissie. 
 
trainingsrooster 
Het trainingsrooster zit er als volgt uit 
Maandag 
17.00 – 18.00 JO-9-1 kunstgras 
18.00 – 19.00 JO-13-1, MO-13-1 kunstgras 
18.00 – 19.00 JO-11-2, JO11-3, JO13-2 Bokkediek 
19.15 – 20.15 JO-15-2, MO-17-1 kunstgras 
 
Dinsdag 
17.00 – 18.00 JO-7, JO11-1 kunstgras 
18.00 – 19.00 JO-15-1, JO-17-1 Bokkediek 
18.00 – 19.00 JO-19-1, 3e elftal kunstgras 
20.00 – 21.30 A & B-selectie kunstgras 
 
Woensdag 
17.00 – 17.30 keepertraining 
17.15 – 18.30 JO-9-1, JO-11-2, JO-11-3 
18.30 – 19.30 JO13-2 kunstgras 
18.00 – 19.00 JO-13-1, MO-13-1 Bokkediek 
19.15 – 20.15 JO-15-2, MO-17-1 Bokkediek 
 
Donderdag 
17.00 – 18.00 JO-7, JO11-1 kunstgras 
18.00 – 19.00 JO-15-1, JO-17-1 kunstgras 
19.00 – 20.00 JO-19-1, 3e elftal kunstgrasveld 
20.00 – 21.30 A & B-selectie kunstgrasveld 
 
 
Keepertraining 
Op de woensdag vanaf 17:00 uur is er keepertraining. Voor de keepers van JO11 t/m JO17. 
Gezien het aantal keepers kunnen helaas niet alle keepers elke woensdag trainen. 
Groep 1: keepers  JO11 en MO13 
Groep 2: keepers JO13 
Groep 3: JO15, JO17 en MO17 
Woensdag 13 september:  groep 1 en 2 
Woensdag 20 september:  groep 2 en 3 
Woensdag 27 september:  groep 3 en 1 
Woensdag 4 oktober:  groep 1 en 2 
Woensdag 11 oktober: groep 2 en 3 
Woensdag 18 oktober: groep 3 en 1 
 



 
Teamshirts 
Een aantal teams heeft nog “oude” shirts. Voor deze teams zijn nieuwe shirts besteld en zijn er nieuwe 
sponsoren. Zodra de shirts er zijn worden de leiders geïnformeerd. 
 
Keeperhandschoenen 
Elke keeper mag één keer per seizoen voor maximaal €35 euro declareren aan keeperhandschoenen. 
Je kan dit op de volgende manier regelen. 
Kassabon (ingescand) kan worden gemaild naar de penningmeester Albert Pietens onder vermelding van 
naam keeper, team en bankgegevens. 
mailadres: apietens@outlook.com 
 
Kantinedienst ochtenden 
Omdat het steeds moeilijker is om de bezetting voor de kantine rond te krijgen, is besloten om met ingang van 
dit seizoen ouders per jeugdteam in te zetten. Naast een ervaren kantine vrijwilligers met het betreffende 
jeugdteam 2 ouders leveren voor de ochtendkantinedienst. 
De ochtend kantinedienst is van 8:00 – 13:00 uur. Het rooster tot aan de winterstop is als volgt. 
 

Datum Vrijwilligers 

16 september 2017 Christel JO19 

23 september 2017 Foka MO17 

30 september 2017 Ria JO13-1 

7 oktober 2017 Monique JO11-1 

14 oktober 2017 Edwoud JO17-1 

21 oktober 2017 Idet JO09-1 

28 oktober 2017 Annet MO13 

4 november 2017 Marjan JO11-2 

11 november 2017 Christel  JO11-3 

18 november 2017 Foka JO15-1 

25 november 2017 Ria JO15-2 

2 december 2017 Monique JO13-2 

9 december 2017 Edwoud JO19-1 

16 december 2017 Nog niet bekend 

 
 
 
Kleedkamer; gebruik mobiele telefoons 
Het gebruik van mobiele telefoons voor, tijdens en na de wedstrijd en training in de kleedkamer binnen de 
jeugdteams niet is toegestaan. In de afgelopen tijd hebben elders filmpjes die gemaakt zijn op mobieltjes in 
kleedkamers tot situaties geleid die wij als vereniging volstrekt ongewenst vinden. Bovendien zijn wij van 
mening dat de kinderen zich bezig moeten houden met datgene waar ze er die dag voor zijn….voetbal! 
Aan ouders en leiders het verzoek om daarom mobieltjes te bannen uit de kleedkamers. De telefoons en 
eventuele kostbaarheden kunnen verzameld worden en opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes in de hal 
van de kantine. 
De sleutels van deze kluisjes zijn verkrijgbaar bij de vrijwilligers die op dat moment achter de bar werkzaam 
zijn. Ook aan de leiders het verzoek om altijd te proberen om met minimaal 1 leider in buurt van de 
kleedkamer aanwezig te zijn.  
 
 
Jeugdcommissie 
Tjeerd Hazenberg 
Eric Doesburg 
Rene Groeneveld 
Bert Martini 
Jannie Postma 
Mirja Schoenmaker 
Mirjam de Vries 
 

mailto:apietens@outlook.com

