Vind jij keepen ook zo tof?
Dat vinden steeds meer kinderen! De Jongste Jeugdcommissie kreeg er een paar vragen
over:
Vraag:
Antwoord:

Klopt het, dat de keeperstraining heel speciaal is?
Ja. De keeperstraining is bijna 1-op-1 en supertof. Je leert onwijs veel!

Vraag:

9 Oktober is de laatste competitiewedstrijd van periode 1. Is er dan nog wel
keeperstraining op 13 en 20 oktober?
Jazeker! Beide woensdagen van 16.00u tot 17.00u.

Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Dat was vorig seizoen toch anders?
Klopt. Voorheen was er alleen keeperstraining voor een wedstrijd. Maar steeds
meer kinderen vinden keepen erg leuk en veel kinderen willen een gemiste
keeperstraining kunnen inhalen. Daarom is er voortaan elke woensdag
keeperstraining. Wedstrijd of geen wedstrijd.

Vraag:
Antwoord:

Mag je als E6’er dan op woensdag twee uur komen trainen?
Ja. Als je in de E6 zit en je traint om 14.45u met je team, dan mag je daarna
blijven en om 16.00u ook met de keepers meedoen. Wil je alleen een uurtje
komen keepen, dan kom je gewoon om 16.00u.

Vraag:
Antwoord:

Wordt je aangekleed door de trainers?
Nee. Vraag je vader, moeder, oppas, opa, oma, teamgenoot of een andere
ouder om je even te helpen. Na twee keer kunnen alle kinderen het zelf.

Vraag:

In ons team is een jongen die dol is op keepen. Mag hij twee keer extra
komen?
Ja. Graag zelfs. Wij zijn dol op kinderen die willen keepen. Gezellig!

Antwoord:
Vraag:
Antwoord:

Mag je in de E8 al een vaste keeper aanwijzen?
Ja en nee. In de E8 is het goed om in periode 1 en 2 wekelijks te rouleren. Ben
je een bloedfanatieke keeper en hou je echt alle ballen eruit? Keep dan vanaf
periode 2 om de twee weken met een vaste keeper en laat de andere weken
de andere kinderen keepen. Voor aanvang van periode 3 mag je coach een
aanvraag doen bij de JJC om vaste E8-keeper te worden.

Vraag:
Antwoord:

Moet je doorgeven wie er op 13 en 20 oktober komt?
Ja. We willen de coaches & managers vragen te inventariseren wie er uit de
teams komt en die namen door te geven aan de lijncoördinatoren E6
(Ingeborg) en E8 (Susan). Geven jullie ons de namen door voor 12 oktober?
Dank!

