Groepsindeling Sport & Prestatiedag 12 juni 2021
•
•
•

Ben je onverhoopt verhinderd? Laat het de jeugdcommissie dan zsm weten. Dit kan via je
begeleider, de voetbalcoördinator of via email: jeugdbestuur@vvberkhout.nl.
De activiteiten vinden plaats op het A-veld.
De velden achter de kantine, zowel het trainingsveld als het B-veld zijn niet toegankelijk. Ook
de kleedkamers zijn dicht.

Starttijd
19:30

Groep 1
Bobeldijk, Jeff
Burger, Jairo
Schuijtemaker, Bram

Starttijd Groep 2
19:38 Erades, David
Karssen, Daniël
Ferwerda, Tristen
Oud, Sylvan

Starttijd Groep 3
19:46 Segers, Robin
Vos, Jip de
Segers, Nick

Starttijd Groep 4
19:54 Breedijk, Pieter
Laan, Jaimy
Schouten, Jasper
Winter, Teun de

Starttijd Groep 4
20:02 Diepen, Nora van
Janbroers, Sylva
Brenner, Norah Blue
Dekker, Maud

Starttijd Groep 5
20:10 Groenland, Sanne
Haar, Anna van der
Hartog, Lynn
Jansma, Nynke

Starttijd Groep 6
20:18 Reus, Merel
Wit, Brechtje de
Brenner, Rosa Lynn
Levy, Marit

Starttijd Groep 7
20:26 Braas, Claudia
Stam, Marije
Braas, Danae
Breedijk, Marjet

Starttijd Groep 8

Starttijd Groep 9
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20:34

Stolk, Jasmijn
Lisman, Anique
Boon, Nova

20:50

Pronk, Sarah
Schuijtemaker, Nikki
Snoek, Ilse
Loos, Caya

Vragen & antwoorden
Hoe laat moet ik aanwezig zijn?
Je bent ingedeeld in een groepje van 3 of 4 deelnemers. Bij je groep staat hoe laat jullie aan de eerste
oefening beginnen. Je moet minimaal 15 minuten voor het begin van je eerste oefening aanwezig
zijn. De eerste in de groep (of bij de jongste de begeleid(st)er) meldt zich bij de jeugdcommissie in de
kantine.

Waar moet ik beginnen?
De kleedkamers zijn niet open dus je moet aangekleed aankomen in een normaal voetbaltenue.
Neem geen waardevolle spullen mee. Misschien alleen een bidon. Je begint bij oefening 1. Deze
oefening is uitgezet op de middenlijn van het hoofdveld. Het nummer van de oefening staat duidelijk
met een bordje aangegeven.

Welke oefeningen moet ik doen?
De oefeningen staan beschreven in het document ‘Oefeningen S&P” welke op de website van vv
Berkhout kan worden gedownload. Voor degenen die niet voor de eerste keer meedoen…het zijn
dezelfde oefeningen als voorgaande seizoenen. Bij iedere oefening staan twee of meer begeleiders
op het veld. Zij kunnen je eventueel nog extra aanwijzingen geven of vertellen wat precies de
bedoeling is. Het kan dus eigenlijk niet fout gaan. Het komt allemaal neer op je eigen inzet en
prestatie.

Wie houden de scores en resultaten bij?
Bij de jongsten loopt een begeleid(st)er mee. Bij de oudere kinderen houdt iemand van het groepje
de scores bij. Dit overleg je met elkaar. Je mag ook afwisselen. De scores worden aangegeven door
een geleid(st)ers die bij de oefening staat. TIP: Schrijf duidelijk!
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Wanneer en waar krijg ik mijn diploma?
Na de laatste oefening geeft de begeleid(st)er (of iemand van de groep) de scorelijst af bij de
jeugdcommissie in de kantine. Daar wordt alles gecontroleerd en op de diploma's geschreven. Als je
daar dus even wacht, krijg je het diploma direct mee.
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