
Upstart
De start van het seizoen bij Upward

Van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september



Tijdens Upstart bereiden we ons allemaal voor op het 
nieuwe seizoen. Een seizoen vol plezier, ontwikkeling, 
winst & verlies. 

We hebben een programma voor keepers, spelers, 
trainers, scheidsrechters, coaches samengesteld. Een 
programma met uitdaging, scholing, onze afspraken en 
natuurlijk fun!

Veel plezier,
Annelies en Pieteke
Ursula en Ramona

Upstart



Tekst 100%

Samen zijn wij Upward

• Iedereen is belangrijk
• Fanatiek mag, maar we blijven altijd sportief en respectvol 
• Wij zorgen goed voor elkaar, ons terrein én onze spullen
• We dragen allemaal ons steentje bij

En dit zijn onze afspraken



Titel dia & Beeld

Het programma
Van 28 augustus tot 2 september



Tekst & Beeld 75%/25%

Tussen 10.15 -11.45 bespreken de 
trainer/coaches hun plannen met het technisch 
kader.

Buddy’s? Ja, wie helpt wie waarmee komend 
seizoen?

Trainersprogramma:
9.00 Inloop
9.15 Aftrap seizoen 
10.15 Trainer/TK
11.45 Buddy’s

Zondag 28 augustus
Alleen voor trainer/coaches van topteams



Tekst & Beeld 75%/25%

Maandag 29 augustus

Keeperstraining

09.30-10.30 MD1,2/MC1,2
10.30-11.30 MB1, 2/MA1
11.30-12.30 JD1/JC1
13.00-14.00 JA1/JB1

Van 9.00-12.00:
Keepers + teams:
• MB1,2
• JB1
• MA1, 
• JA1

Van 14.00-17.00:
Keepers + teams:
• MC1,2
• JC1 Naast trainen ga je ook afspraken maken

met je team. 



Tekst & Beeld 75%/25%

Dinsdag 30 augustus

Gezamelijke lunch

Tussen 12.00 en 13.00 lunchen alle topteams
samen op de club!

Van 9.00-13.00:
• MA1
• MB1, MB2
• JA1
• JB1

Van 12.00-17.00:
• MD1, MD2
• MC1, MC2
• JD1
• JC1



Tekst & Beeld 75%/25%

‘

Matchday Woensdag 31 augustus
Oefenwedstrijden

Topteams ontvangen de 
informatie via hun coach. 



Tekst & Beeld 75%/25%

Donderdag 1 september

Keepers: 
10.00-11.00 gezamenlijke videoanalyse
11.15-12.15 Meiden D t/m A
12.30-13.30 Jongens D t/m A

Training voor de A-teams van H1 & D1 
én daarna samen gezellig eten!

Van 9.00-12.30:
• MB1, MB2
• MC1, MC2
• Jongste Jeugd

Van 13.30-17.00:
• JC1
• JA1, MA1
• JB1

17.30-19.00:
• training A-teams 



Tekst & Beeld 75%/25%

Vrijdag 2 september

Wat ga je doen?
• Teamafspraken maken 
• lekker hockeyen
• Ballenkanon
• Stormbaan
• EHBO (voor alle coaches)

Van 9.00-12.30:
• D-day!
door JA1 & JB1

Van 13.30-17.00:
• C & B time
door Heren 1 & Dames 
1



Tekst & Beeld 75%/25%

Jij bent er toch ook weer bij! 

• Voor alle teams geldt dat we je eigenlijk niet kunnen en willen missen!
• Upstart hoort bij de (verplicht) voorbereiding voor alle selectieteams

Van jullie bijdrage betalen we alle extra’s, eten & drinken, etc. 

Kosten:
- Selectieteam: 37,50 per persoon
- Breedteteam: 15,00 per persoon

Betaling:
- Log in op lisa (via de site) of kijk in je app (ingelogd met jouw eigen 

lidmaatschapsnummer) en betaal super makkelijk! 


