
Aan alle SV Basteom trainers, 
 

Ook dit seizoen zijn wij als vereniging weer  

super enthousiast over het aantal jeugdteams dat onze club 

kent. Vanaf de mini’s tot aan de junioren zijn er verschillende 

vrijwilligers actief om onze spelers te begeleiden bij trainingen 

en wedstrijden. Een geweldige inspanning en daar zijn we erg blij 

mee als vereniging! 
 

Om deze taak goed uit te kunnen voeren, is het handig dat 
we met elkaar een “Trainers-team” vormen. Dit zorgt ervoor 
dat we gelijkwaardige afspraken met onze spelers maken en 
er geen verschil ontstaat tussen de teams onderling. 
 
 
 
 

“Huishoudelijke”-afspraken zoals: 
 

• Na een wedstrijd/training gezamenlijk douchen  
• Bij uit wedstrijden verzamelen op de parkeerplaats bij Het 

 

Hooge Wessel 
 

(Tenzij anders is afgesproken) 
 

• Spelers melden zich op tijd af 
 

(Whatsapp is een keuze.) 
 

• De Trainer/Leider maakt gebruik van zijn of haar  
SV Basteom trainingspak  

• Tegenstanders worden zelf ontvangen  
• Ouders ruilen onderling in het rijschema  
• Iedere speler heeft recht op even veel speelminuten  
• Trainingen zijn geïnspireerd op aanwijzingen van de TJC.  
• Muziekboxen mogen niet voor overlast zorgen  

• De Trainer/Leider volgt de KNVB-richtlijnen 



Wat verder handig is om te weten, 
 

Voor het behoud van onze velden is het van belang  

dat er met een aantal dingen rekening wordt gehouden. Hier 

onder vindt u een overzicht met daarin wat noemenswaardige 

punten. 
 
 
 
 

Trainingsvelden 
 

• Alle jeugdteams trainen op het trainingsveld. 
 

(tenzij omstandigheden vragen om een andere bezetting) 
 

• Bij vorst worden de velden afgekeurd 
 

(mededeling zal via de site gaan) 
 

• Bij natte omstandigheden mag alleen bij goedkeuring van de 

consul (E. van Lange) op de wedstrijdvelden getraind worden 
 
 
• Eventuele oefenvormen op het wedstrijdveld vinden 

buiten het 5-metergebied plaats  
• Geen sprint oefeningen op of langs het wedstrijdveld 
 
• De warming-up vindt plaats op het trainingsveld. 
 
 

 

Materiaal 
 

• Spelmaterialen ordelijk terug plaatsen  
• Hesjes ophangen  
• Doelen terugplaatsen  
• Na afloop van een wedstrijd doelen, vlaggen, enz. opbergen 

 

 

Alvast bedankt ! 








