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Zaaltrainingen 

 

Zoals ieder voetbalseizoen gebruikelijk, gaan we ook dit seizoen een periode in de zaal trainen. 

Dit seizoen vinden de zaaltrainingen plaats in de periode van maandag 07 december t/m vrijdag 

05 februari. 
 

De zaaltraining is één keer per week. De andere buitentraining voor de teams kan eventueel 

gewoon doorgaan zolang de weersomstandigheden het toelaten. Doet U hieromtrent navraag bij 

de jeugdleider van uw team.  
 

NB: In de kerstvakantie (ma 21 dec. t/m vr 01 jan.)  wordt er helemaal niet getraind.   
 

Alleen de zalen Zeswegen en In de Biessen beschikken over een tribune. In de overige zalen 

zullen ouders daarom in de kleedruimten moeten wachten of de kinderen brengen en halen. 

 

In alle zalen voor zowel de trainingen als ook de wedstrijden geldt een verbod op zaalschoenen 

met zwarte zolen. Verdere informatie over de zaalcompetitie ontvangen de spelers via de 

jeugdleiders. 
 

Hieronder treft u een overzicht aan van de teams met de zaal, de dag en het tijdstip waarop 

getraind wordt. Schrijft u tevens de laatste zaaltraining op de kalender. 

 

Team Zaal Dag Tijdstip 1e training Laatste training 

E1 Meezenbroekerweg Donderdag 17.30-18.30 uur 10 dec. 04 febr. 

E2 Palemig Donderdag 18-19 uur 10 dec. 04 febr. 

E3 Heksenberg Donderdag 18.30-19.30 uur 10 dec. 04 febr. 

E4 Laurierstraat Donderdag 18-19 uur 10 dec. 04 febr. 

E5 Zeswegen Donderdag 18-19 uur 10 dec. 04 febr. 

E6 Zeswegen Woensdag 18.30-19.30 uur 09 dec. 03 febr. 

F1 Meezenbroek Woensdag 17-18 uur 09 dec. 03 febr. 

F2 Laurierstraat Donderdag 17-18 uur 10 dec. 04 febr. 

F3 Palemig Dinsdag 18-19 uur 08 dec. 02 febr. 

F4 Heksenberg Dinsdag 17-18 uur 08 dec. 02 febr. 

F6 In de Biessen Dinsdag 17-18 uur 08 dec. 02 febr. 

F7 Corneliuslaan Dinsdag 17-18 uur 08 dec. 02 febr. 

Mini-F 

(jongens) In de Biessen Woensdag 17-18 uur 09 dec. 03 febr. 

Meisjes 

E+Mini-F Zeswegen Vrijdag 17-18 uur 11 dec. 05 febr. 

  


