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De trainingen 
 
Aanwezig op de training 
 
De spelers zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig. Indien je later 
bent, dan wordt dit één uur voor aanvangstijd aan hoofdtrainer gemeld. 
Vanaf de JO13 is er ook een kleedkamer beschikbaar. 
 

 Concentratie 

 
Kinderen moeten zich goed blijven concentreren tijdens de training.  
Coaching, aanwijzingen geven, aanmoedigen e.d. gebeurt alleen door de trainers.  
Ouders, vrienden en familie zijn welkom om te kijken naar de training. Na de training mogen ze weer met 
jullie spreken. Alleen na toestemming van de trainer mogen ze even naar ouders, familie of vrienden toe.  
Door deze afspraken kunnen de spelers het beste geconcentreerd blijven. 
 

 Ballenhok 

 
Alleen begeleiding in het ballenhok. Iedere trainer heeft een app waardoor toegang verkregen 
wordt tot het hok. Het ballenhok na gebruik dicht doen en zorg dat je de spullen op de juiste 
plek terug zet.  
 

 Materiaal 

 
Voor en na de training helpen de kinderen de trainers met het meenemen van materiaal voor de 
training. 
 

 Afmelden voor de training 

 
Wanneer een speler door ziekte of andere oorzaken zich moet afmelden voor een training kan 
deelnemen wordt de hoofdtrainer door de ouder(s) of door speler vanaf JO17 persoonlijk op de dag van 
de training voor 16.00 uur op de hoogte gebracht door sms of telefoontje. 
 

 
De wedstrijden 
 

 Informatie voor de wedstrijd. 

 
Namen, tijden en locatie voor de wedstrijd wordt op vrijdag in de groepsapp gedeeld. 
 

 Spelers dragen voor en na de wedstrijden sponsor/club kleding. 

 
We willen eenheid uitstralen dat we Exceslior’20 zijn.  
We hebben bedrijven bereid gevonden om kleding te sponsoren.  
Deze clubkleding wordt voor en na de wedstrijd gedragen door de spelers en begeleiding. 
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 Verzamelen voor wedstrijd(en) 

Spelers verzamelen in clubkleding bij uitwedstrijden op bij excelsior’20. Hierdoor kan er ook 
goed gekeken worden dat iedereen een plekje in een auto heeft, tenzij er gekozen wordt om op 
de fiets te gaan. 
 

 Concentratie 

 
Kinderen moeten zich goed blijven concentreren tijdens de wedstrijd. 
Coaching, aanwijzingen geven, aanmoedigen e.d. gebeurt alleen door de trainers. Zij bepalen ook de 
tactiek in de wedstrijd waar spelers zich aan moeten houden.  
Als ouders tactische of speltechnische tips gaan geven kan dit zeer verwarrend worden voor de spelers 
dus ouders, vrienden en familie zijn welkom om te kijken naar de wedstrijden.  
Alleen na toestemming van de trainer mogen spelers even naar ouders, familie of vrienden toe en anders 
na de wedstrijd. 
Door deze afspraken kunnen de spelers het beste geconcentreerd/gefocust blijven tijdens de wedstrijd. 

 

 Afmelden voor de wedstrijd 

 
Wanneer een speler door ziekte of een andere oorzaak zich moet afmelden voor de wedstrijd kan wordt 
de hoofdtrainer door ouder(s) of speler vanaf JO17 op vrijdag voor 15.00 uur op de hoogte gebracht door 
sms of telefoontje. 
Als wij tijdig weten dat uw kind afwezig is dan kunnen wij vervanging regelen. Let op! Afzegging moet wel 
met een geldige reden. Het is en blijft een teamsport.  
 

 Invallen bij andere teams 

 
Mocht een team te weinig spelers dan wordt er van andere teams verwacht die teams te helpen 
zodat er genoeg spelers zijn. 
 

 Douchen na de wedstrijd is verplicht. 

 
Iedere speler doucht na de wedstrijd op de club waar gespeeld is en draagt slippers. 
De laatste twee jongens die de kleedkamer verlaten, hebben de taak deze goed en schoon achter te 
Laten (de begeleiding checkt dit). 
Dames/meisjes die in gemengde teams spelen mogen thuis douchen. 

 

 de wastas 

 
Na elke wedstrijd neemt één speler de wastas mee. Elke week zal iemand anders de beurt krijgen. Via de 
alfabetische volgorde zal een ieder aan de beurt komen om een keer de wedstrijdshirts te wassen. De 
wasbeurt lijst zal in de tas komen te liggen. Alle shirtjes horen in de wastas en mogen niet individueel 
mee naar huis. 
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 Reserveshirts 

 
De reserveshirts moeten voor donderdag 17 uur aangegeven worden zodat deze klaargelegd kunnen 
worden. Shirts gewassen inleveren op de 1e trainingsdag na de wedstrijd. 

 

Bij voorbaat onze dank hiervoor! 
 
Vriendelijke groet, 
Patrick van Os(Jeugdvoorzitter) 


