
Mededelingen trainingsrooster seizoen 2020 – 2021

Het gepubliceerde rooster is de 1e versie. Dit rooster gaat per direct in met nieuwe teams, waarbij de
maatregelen m.b.t. Corona in acht worden genomen! Er kunnen nog wijzigingen plaats vinden door 
andere school- en of werkroosters trainers. Dan volgt er een update via de gebruikelijke 
informatiekanalen.

Wanneer spelers en/of ouders info (ziekte, school, anders) willen doorgeven m.b.t. trainingen dan 
kan dit in eerste instantie via de trainer die vermeld staat op het “nieuwe” trainingsrooster. Voor 
belangrijke zaken kan gewoon contact op worden genomen met de betreffende coördinator.

Er volgt z.s.m. een overzicht met teamleiders voor het komende seizoen. Ook dit zal via de 
informatiekanalen worden gepubliceerd. 

 Bij O17-1 en O17-2 en O15-1 en O15-2 wordt er komend seizoen gewerkt met een ervaren trainer 
die de jeugdtrainers bijstaat naast en op het veld. Hij fungeert als een soort van adviseur en bewaakt 
tevens de werkwijze binnen onze jeugdopleiding.   

Hieronder volgen nog een aantal aanvullende mededelingen.

01 De trainingen gaan door tot vrijdag 3 juli. Keeperstraining gaat ook nog door voor jeugdkeepers. 
De keeperstrainers communiceren richting jeugdkeepers wanneer de laatste training zal zijn.

02 De maandag vervalt het restant van dit seizoen voor: JO17-1, JO15-1 en JO15-2, JO11-1 en JO11-2, 
JO10-1, JO9-1 en JO9-2.                     

03 De dinsdag vervalt het restant van dit seizoen voor: JO13-1. 

Voorbereiding nieuwe seizoen

04 Selectieteams (O19-1 en O19-2, O17-1 en O17-2, O15-1 en O15-2, O13-1 en O13-2 (kunnen) 
starten in week 32 en hanteren een eigen schema in de voorbereiding voor het seizoen 2020-2021 en
zijn zelf verantwoordelijk voor communicatie richting ouders/spelers. 

05 Wedstrijdteams en de selectieteams O11-1 en O11-2, O10-1, O9-1 en O9-2 starten in week 34. 
Trainers die een week eerder willen starten met trainen contact opnemen met de                               
HJO (06-55818568). Dit is in principe geen probleem.
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