
Startzaterdag dd. 27 augustus 2022  

Zoals genoemd is zaterdag 27 augustus de (officiële) start van het seizoen 2022-2023.  
Deze dag kan elk team zijn kleding, ballen en materialen halen en zullen er trainingen, oefenwedstrijden 
en een mixtoernooi zijn voor verschillende teams. Tevens worden de teamfoto’s gemaakt! 

Hierbij het schema zoals we die zullen gaan volgen. 

Team Materialen Foto's Mixtoernooi Veld Kleedbox 
JO9-3 08:25 uur 08:40 uur 09:00 uur 1 F5 
JO9-2 08:28 uur 08:43 uur 09:00 uur 1 F5 
JO9-1 08:31 uur 08:46 uur 09:00 uur 1 F5 
JO8-3 08:34 uur 08:49 uur 09:00 uur 1 F4 
JO8-2 08:37 uur 08:52 uur 09:00 uur 1 F4 
JO8-1 08:40 uur 08:55 uur 09:00 uur 1 F4 
Team Materialen Foto's Trainen Veld Kleedbox 

JO15-2 09:00 uur 09:15 uur 09:20 - 10:30 uur K F3 
JO19-1 Oefenwedstrijd (uit) 
JO19-2 09:06 uur 09:21 uur 09:25 - 10:45 uur 2 F1 
JO19-3 09:09 uur 09:24 uur 09:25 - 10:45 uur 2 F1 
JO17-1 09:12 uur 09:27 uur 09:30 - 10:45 uur 4 F2 
JO7-1 09:15 uur 09:30 uur 09:30 - 10:15 uur 3 F4 
Team Materialen Foto's Wedstrijd Veld Kleedbox 

JO15-1 09:45 uur 10:00 uur 10:30 uur 3 S3 en S4 
Team Materialen Foto's Mixtoernooi Veld Kleedbox 

MO11-1 09:48 uur 10:03 uur 10:30 uur 1 F6 
JO11-1 09:51 uur 10:06 uur 10:30 uur 1 F4 
JO10-1 09:54 uur 10:09 uur 10:30 uur 1 F4 
JO10-2 09:57 uur 10:12 uur 10:30 uur 1 F4 
JO10-3 10:00 uur 10:15 uur 10:30 uur 1 F4 
Team Materialen Foto's Wedstrijd Veld Kleedbox 

MO20-1 10:15 uur 10:30 uur 10:45 uur 4 S1 en S2 
Team Materialen Foto's Training op veld Veld Kleedbox 

MO17-1 10:18 uur 10: 33 uur 10:45 - 12:00 uur 2 F7 
MO15-1 10:21 uur 10:36 uur 10:45 - 12:00 uur 2 F7 

Team Materialen Foto's Mixtoernooi Veld Kleedbox 
JO13-1 11:18 uur 11: 33 uur 12:00 uur 1 F5 
JO13-2 11:21 uur 11:36 uur 12:00 uur 1 F5 
JO12-1 11:24 uur 11:39 uur 12:00 uur 1 F4 
JO12-2 11:27 uur 11:42 uur 12:00 uur 1 F4 

MO13-1 11:30 uur 11:45 uur 12:00 uur 1 F6 
 

De materialen kunnen worden afgehaald bij het clubhuis van ’t Fean”58 (box 6-7-8).   

De teams mogen uiteraard wel eerder in de box om zich om te kleden en ook mogen de tassen met shirts 
wel iets eerder dan de aangegeven tijd opgehaald worden (mocht de omkleedtijd te kort zijn ����) 



Voor de foto’s houdt je aan onderstaande regels: 
• Op het tijdstip dat staat aangegeven staat het team helemaal klaar. De teamleden hebben de sokken 
netjes omhoog, het shirt bij de broek in en de mouwen naar allemaal naar beneden. 

• De trainers en leiders dragen een zwarte Feanstars-jas, voor degene die er niet eentje hebben liggen er 
een aantal klaar voor gebruik tijdens de fotosessie. 

• Wanneer je team aan de beurt is gaat iedereen op zijn plaats staan of zitten: 
- een deel van het team gaat zitten op de bank met daarbij de keeper(s) in het midden. 
- het andere deel van het team gaat er achter staan (vaak de wat langere spelers) met aan de beide  
   uiteinden de leider(s) en trainer(s) 
- de voorste spelers hebben de benen iets gespreid en de handen op de knieën, de achterste rij heeft 
  de handen op de rug. De spelers zitten/staan tegen elkaar aan. 
- zie als voorbeeld onderstaande foto: 

 

 

Voor de leiding van de teams is er, naast kennismaking met teamleden en -leiders, de gelegenheid 
sleutels, tenues, ballen en waterzakken op te halen, vragen te stellen aan coördinatoren, etc. 

Alle zaken rondom de wedstrijden (competitie-indelingen, aanvangstijden, etc. etc.) kun je terugvinden in 
de app voetbal.nl. Deze app kun je downloaden, jezelf aanmelden en vervolgens je team opzoeken enz. 
Om deze app te kunnen gebruiken moet je aangemeld zijn als lid bij (één van) onze verenigingen en moet 
je mailadres die je gebruikt corresponderen met die van de KNVB. 
Bovenstaande kun je regelen met de mannen van het wedstrijd-secretariaat (Frank en Ebe).  


