
 

Belangrijk? 

 

Onder 7/8/9 Onder 10/11/12 incl mo13 Onder 13/14/15 incl mo17 

10.00 uur tot 11.30 uur 10.00 uur tot 11.30 uur van 12.30 uur tot 14.00 uur 

4 wedstrijden 4 wedstrijden 4 wedstrijden 

Aanwezig om 09.30 uur op de 
tribune 

Aanwezig om 09.30 uur op de 
tribune 

Aanwezig om 12.00 uur op de 
tribune 

Je komt omgekleed naar het 
sportpark, want we mogen 
geen kleedlokalen gebruiken 

Je komt omgekleed naar het 
sportpark, want we mogen 
geen kleedlokalen gebruiken 

Je komt omgekleed naar het 
sportpark, want we mogen 
geen kleedlokalen gebruiken 

11.30 uur uitreiking prijs 
‘speler van de dag’ en dorst 
lessen. 

11.30 uur uitreiking prijs 
‘speler van de dag’ en dorst 
lessen. 

14.00 uur uitreiking prijs 
‘speler van de dag’ en dorst 
lessen. 

   

Tijdens deze dag maken we foto’s en video’s. Mocht u bezwaar hebben dan graag melden via 
voetbalzaken@jvccuijk.nl 

Geen ouders aanwezig. Alleen die ouders die een rol hebben als begeleider. 

 

Wie en wat verwachten we? 

 Alle leiders en trainers van de teams zijn net als op de zaterdagen aanwezig en zijn tijdens 

deze dag coach/teambegeleider of scheidsrechter. 

 Leiders of trainers geven vrijdag voor 17.00 uur via voetbalzaken@jvccuijk.nl door of er 

afmeldingen zijn, maar we gaan er van uit dat iedereen die deze zaterdag ook competitie zou 

spelen aanwezig is. 

 Leiders of trainers nemen de eigen hesjes mee 

 De teambegeleiders op deze zaterdag vullen de uitslagen in op wedstrijdbriefjes. Deze 

worden opgehaald. 

 

Wat? 

 5 tegen 5 op een kwart veld 

 De teams bestaan uit een mix van spelers uit een tijdsblok. 

 Je moet bij een achterbal of uitbal eerst gedribbeld hebben voordat je mag scoren 

 Geen keepers 

 Hesjes na de wedstrijd op het veld laten liggen in de goaltjes 
 

Wat moet je nog weten? 

 De volgende week worden de teams opnieuw ingedeeld (je zit dan weer bij andere spelers). 

 Eigen bidon meenemen en aan het einde drinken van jvc 

 Deze zaterdagen zorgen we ervoor dat je ondanks de coronabeperkingen toch lekker en met 
plezier kunt voetballen. 

 
Vragen of suggesties? Mail voetbalzaken@jvccuijk.nl  
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