
Beste voetballer en ouder(s) / verzorger(s),
 
Allereerst welkom bij CSV’28 Zwolle. 
Wat leuk dat je mee gaat doen bij de F League. 
Natuurlijk gaan we je veel leren over voetbal, 
maar bovenal staat plezier voorop!
 
Elke vrijdag spelen wij  van 17.45 tot 18.45 en 
je bent vanaf  17.30 uur van harte welkom op veld 1 
(kunstgrasveld direct bij de kantine). 
Uiteraard zijn al je familieleden en vrienden. 
van harte welkom om te komen kijken. 

We spelen in teams van maximaal 6 spelers , 
4 wedstrijden van 10 minuten met een pauze van 5 minuten.

We trainen op de woensdag van 16:00 - 17:00 uur.
Graag op tijd aanwezig zijn 15:45

Graag speciale aandacht voor het 
blokje Teamleid(st)ers. 

Vragen
Als er nog vragen zijn kun je deze via de mail stellen.

Heel veel plezier!
 
Met vriendelijke groet,
Willem Sebel
CSV'28  F League Coördinator

F League Coördinator
Willem Sebel

Email
fl.csv28@gmail.com

Wedstrijddag
Vrijdag 

Locatie
CSV’28 Hoofdveld

Aanwezig 
17.30 uur

Aanvang - Einde
17.45 uur – 18.45 uur

F Le
ague

Tenues
Het tenue krijg  je in bruikleen van CSV’28 
aangezien je in een team bv. AJAX, PEC , PSV 
gaat spelen. 
Voetbalschoenen en scheenbeschermers 
moet je zelf aanschaffen en zijn verplicht! 
Zonder deze spullen mag je niet spelen!

nb. Er bestaan voetbalschoenen speciaal voor 
op kunstgras. Dit hoeft niet perse. Normale 
voetbalschoenen kunnen/mogen ook op 
kunstgras. 

De wedstrijd
Omdat we op kunstgras spelen, gaat de 
wedstrijd bijna altijd door. Als de wedstrijd niet 
doorgaat krijg je dit ruim van te voren te 
horen. Tegen de kou is het verstandig een 
trainingsjas/broek te hebben. (ervaring leert 
dat dit alleen nodig is bij koud weer)
Veel spelers hebben bij aankomst de 
voetbalkleren al aan. Dit is prima. Indien nodig 
kun je gebruikmaken van een kleedkamer.

Begeleiding vanuit de ouders, etc.
Aangezien CSV'28 een voetbalclub is en geen 
kinderopvang, wordt er verwacht dat er per 
speler minimaal een volwassenen aanwezig is. 
Een trainer/teamleider wil best wel een keer 
de veters strikken of iemand troosten na een 
botsing, maar we  gaan er vanuit dat dit  door 
jullie wordt gedaan. 
Daarnaast vinden de spelers het natuurlijk 
fantastisch als er iemand is die zijn/haar 
doelpunt ziet maken ;-)

Communicatie
Elke week ontvang je een email m.b.t. de 
wedstrijden op de vrijdag.

Teamleid(st)ers

In principe ga ik proberen om zoveel mogelijk 
teams te laten bestaan uit 6 spelers, in dit team 
zullen dan het gehele seizoen géén wisselingen 
meer in plaats vinden.

Dit houd wel in dat het even kan duren voordat 
nieuwe spelers een plaats krijgen toegewezen in 
een team, de reden dat ik hiervoor heb gekozen 
is dat we afgelopen seizoen heel veel wisselingen 
in de teams hebben gehad wat de spelers en 
ouders niet als prettig hebben ervaren.

Tijdens deze periode is hij/zij uiteraard welkom 
bij alle trainingen en wedstrijden en kan 
eventueel invallen indien er niet genoeg spelers 
in een team zijn.

Vanuit de ouders/verzorgers van een nieuw team 
zal er een of meer teamleid(st)er(s) moeten 
opstaan. 
Als dit niet gebeurt zal uw kind geen wedstrijden 
kunnen spelen.

Wat is een teamleid(st)er: hij/zij/jullie 
begeleid(en) de spelers tijdens de wedstrijden op 
vrijdag en verzorgt de communicatie (via 
WhatsApp) tussen de F-League Coördinator en de 
ouders van de kinderen in zijn/haar/hun team.

mailto:mini.csv28@gmail.com

