
team naam keeper maandag maandag dinsdag

18:30-19:25 19:30-20:30 18:30-19:25

JO19-1 Bas van Eldijk (op dinsdag vanaf 19:30 met selectiekeepers BS1/BS2) John - Leon

JO19-2 Twan Beks John - Leon

JO19-3 Lars Haenen John - Leon

JO17-1 Tim Steenvoorden John - Leon

JO17-2 Koen Hendriks & Wessel de Groot John - Leon

JO17-3 Stefan van de Akker John - Leon

JO17-4 Just Bergers John - Leon

JO15-1 Thijs Brinkman Nick - Hans

JO15-2 Sam van Lier & Bram de Poot Nick - Hans

JO14-1 Gies van Dinther Nick - Hans

JO14-2 Julius von 't Hoff Nick - Hans

JO14-3 Cemil Yilmaz Nick - Hans

JO13-1 Brent Keijzers Nick - Hans

JO13-2 Alfred Thönissen Nick - Hans

JO13-3 Finn Santegoeds Nick - Hans

JO13-4 Vince de Keijzer Nick - Hans

JO12-1 Daan Verbeek Nick - Hans

JO12-2 Stijn Somers Nick - Hans

JO12-3 Nick Bimbergen Nick - Hans

JO12-4 Ivo de Groot Nick - Hans

JO12-5 Lucas Kouwenberg Nick - Hans

JO11-1 Victor Thönissen Nick - Hans

- De keeperstrainingen vinden in het seizoen 2020-2021 plaats op maandagavond en op dinsdagavond.  

Op de maandag wordt er getraind in 2 groepen; van 18:30 tot 19:25 uur en van 19:30 tot 20:30 uur. 

In het schema hierboven zie je op welke dag en tijdstip je bent ingedeeld.

- De keeperstrainingen starten respectievelijk op maandag 31 augustus en op dinsdag 1 september.

Op de maandagavond wordt de keeperstraining verzorgd door Nick Brinkman en Hans Somers.

Op de dinsdagavond verzorgen John Strik en Leon Hoefnagels de trainingen.

De keeperstrainingen op maandag vinden plaats op veld 1 (hoofdveld).

De keeperstrainingen op dinsdag vinden plaats op veld 3 (kunstgrasveld).

- Er wordt wekelijks keeperstraining gegeven aan de keepers vanaf JO12 en hoger + keeper van JO11-1.   

Aan de keepers van onder de JO11-1 wordt nog geen specifiek gerichte keeperstraining gegeven.  

Keeperstraining voor de meisjes wordt verzorgd door Jeffrey Gielis. Voor info hierover kun je terecht

bij Jeffrey (06-15966080).

- Indien gaandeweg het seizoen blijkt dat het trainingschema (om wat voor reden dan ook) aanpassing 

behoeft, dan zullen de keeperstrainers in overleg met de TC Jeugd hierover oordelen en zonodig het

schema aanpassen.

- Zorg er voor dat je 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent, zodat op tijd gestart kan 

worden met de training.  

- Omdat we zuinig zijn op onze trainingspullen helpt iedereen na afloop van de training mee om de ballen

en materialen te verzamelen en op te bergen.

- Draag beschermende keepers-/trainingskleding en gebruik keepershandschoenen tijdens de trainingen.   

Keeperstraining betreft geen 'modeshow', trek daarom niet je allerbeste wedstrijdkleding en wedstrijdhand-

schoenen aan. Bewaar deze liever voor de wedstrijddag. Neem bij (dreigende) regen een regenjack mee.

- Keepershandschoenen slijten snel als gevolg van de keeperstrainingen. Daarom is het verstandig om een  

paar extra (goedkopere) handschoenen voor de keeperstrainingen aan te schaffen.

Bewaar je beste keepershandschoenen voor de wedstrijden en verzorg deze goed.

Maak vóór aanvang van elke training en wedstrijd je handschoenen wat vochtig. Dit zorgt er namelijk voor 

dat de foamlaag van de handschoen minder snel slijt en zorgt tevens voor een betere grip op de bal. 

Maak je handschoenen thuis schoon en leg ze vochtig weg. Laat ze nooit drogen in de zon of op de radiator.

- Mocht de keeperstraining op hetzelfde tijdstip plaatsvinden als wanneer je teamtraining is, dan gaat de

keeperstraining in principe voor. Bespreek dit wel even met de trainer/coach van je team.

- Telefonisch afmelden met een goede reden doe je bij de betreffende keeperstrainer en bij je teamtrainer. 

Telefoonnummers van de keeperstrainers: 06-51255131 Nick Brinkman

06-12659369 Hans Somers

06-51153842 John Strik

06-39584402 Leon Hoefnagels (keepers-coördinator)

keeperstrainers, trainingsdag en tijdstip

Info jeugdkeeperstraining seizoen 2020-2021 Berghem Sport 


