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WEDSTRIJDEN

THUIS

Verzamelen op het sportpark

Na afloop ranja in de kantine

UIT

Verzamelen op het sportpark

Gezamenlijk rijden

Fruit tijdens de rust!

Gezamenlijk douchen na de wedstrijd

KLEDING

Shirtje in bruikleen van de vereniging.

Alleen dragen tijdens wedstrijden van vv Trinitas Oisterwijk

Schoenen/ Broekje/ Sokken/ Scheenbeschermers zelf aanschaffen

Winkel: Top Sports Oisterwijk

KNVB COMPETITIE

4 fases (6|6|5|8 wedstrijden)

8 tegen 8 (incl. keeper)

Half veld (64m x 42,5m)

Uitslagen en standen worden bijgehouden

Ontwikkeling gaat boven resultaat, Winnen is geen doel op zich

ROL OUDERSTEAMINDELING

Gelijkgestemden bij elkaar:

Voetbaltechnisch, inzet en motivatie

Bij faseovergang:

Instroom nieuwe leden

Vaststelling indeling teams

Wijziging ledental of ontwikkeling individu 

kan leiden tot wijziging teamindeling

Ouders zetten zich in voor

alle kinderen in het team van

hun zoon of dochter!

Ouders dragen bij aan het plezier 

van alle kinderen

VRIJWILLIGERSTAKEN

Zijn van Leider/ Trainer

Zijn van Spelbegeleider tijdens wedstrijden

Zorgen voor fruit tijdens de wedstrijden

Zorgen voor vervoer naar de wedstrijden

Overige vrijwilligerstaken

PUPILLEN JO11 & JO12 – 8 tegen 8

TRAININGSTIJDEN

JO11: Ma & Wo 18.30u – 19.30u

JO12: Ma & Wo 19.00u – 20.00u
Geen trainingen tijdens schoolvakanties

OVERGANG NAAR JO13

In de 3e of 4e fase kunnen spelers van de 

JO12 ingedeeld worden in de JO13 om ze 

voor te bereiden op wedstrijden op een 

heel veld

IK VOETBAL VOOR MIJN PLEZIER

Wil ik mijn techniek verbeteren!

Geef en ontvang ik complimenten!

Ga ik mij gedragen als een teamspeler!

Ken ik de spelregels!
LANGS DE LIJN

Het spel is van de kinderen:

alleen leiders/ trainers geven tips en aanwijzingen

Moedigen ouders alle spelers positief aan

Behandelen we de tegenstander met respect

DRIJFVEREN
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Speeldagenkalender pupillen voetbaljaar 2022/2023

Fase 1:

6 wedstrijden

Fase 2:

6 wedstrijden

Fase 3:

5 wedstrijden

Fase 4:

8 wedstrijden
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PUPILLEN JO11 & JO12 – 8 tegen 8


