
augustus september oktober beker/competitiewedstrijden
zo 1 (trainers)bijeenkomst
ma 2
di 3
wo 4 woe 1
do 5 do 2
vr 6 vr 3 vr 1
za 7 za 4 (beker-/competitie-)wedstrijden za 2
zo 8 zo 5 zo 3
ma 9 ma 6 ma 4
di 10 di 7 di 5
wo 11 wo 8 wo 6
do 12 do 9 do 7
vr 13 vr 10 vr 8 3e training
za 14 za 11 (beker-/competitie-)wedstrijden za 9
zo 15 zo 12 zo 10
ma 16 ma 13 ma 11
di 17 di 14 di 12
wo 18 wo 15 wo 13
do 19 do 16 do 14
vr 20 vr 17 vr 15
za 21 aanvang trainingen 1e teams bovenbouw za 18 (beker-/competitie-)wedstrijden za 16
zo 22 zo 19 zo 17
ma 23 ma 20 ma 18
di 24 di 21 di 19
wo 25 wo 22 wo 20
do 26 do 23 uitleg oefenstofdatabse VTON (onder-,midden-, bovenbouw) do 21
vr 27 vr 24 vr 22
za 28 visserijtoernooi (jo19-1,jo17-1,jo15-1,jo13-1) za 25 (beker-/competitie-)wedstrijden za 23
zo 29 zo 26 zo 24
ma 30 aanvang trainingen teams die ma-woe trainen ma 27 ma 25
di 31 aanvang trainingen teams die di-do trainen di 28 di 26

woe 29 wo 27
do 30 do 28

vr 29
za 30
zo 31

november december beker/competitiewedstrijden
ma 1 (trainers)bijeenkomst
di 2 activiteit
wo 3 wo 1
do 4 do 2
vr 5 3e training vr 3 3e training
za 6 (beker-/competitie-)wedstrijden za 4 (beker-/competitie-)wedstrijden za 1
zo 7 zo 5 datum sinterklaasfeest volgt zo 2
ma 8 ma 6 ma 3
di 9 di 7 di 4
wo 10 wo 8 wo 5
do 11 do 9 do 6
vr 12 3e training vr 10 3e training vr 7
za 13 (beker-/competitie-)wedstrijden za 11 (beker-/competitie-)wedstrijden za 8
zo 14 zo 12 zo 9
ma 15 ma 13 ma 10
di 16 di 14 di 11
wo 17 trainersbijeenkomst middenbouw wo 15 wo 12
do 18 trainersbijeenkomst bovenbouw do 16 do 13
vr 19 3e training vr 17 vr 14
za 20 (beker-/competitie-)wedstrijden za 18 za 15
zo 21 trainersbijeenkomst onderbouw zo 19 zo 16
ma 22 ma 20 ma 17
di 23 di 21 di 18
wo 24 wo 22 laatste training 2021 onderbouw + jo17-1 wo 19
do 25 do 23 laatste training 2021 bovenbouw do 20
vr 26 3e training vr 24 vr 21
za 27 (beker-/competitie-)wedstrijden za 25 za 22
zo 28 zo 26 zo 23
ma 29 ma 27 ma 24
di 30 di 28 di 25

woe 29 wo 26
do 30 do 27
vr 31 vr 28

za 29
zo 30

ma 31

(beker-/competitie-)wedstrijden

januari

kerstvakantie

tc-vergadering

(beker-/competitie-)wedstrijden

3e training

contractverlengingsgesprekken trainers 1e teams + keeperstrainers

contractverlengingsgesprekken trainers 1e teams + keeperstrainers

(beker-/competitie-)wedstrijden

schoolvakantie / vaststellen definitieve teams

3e training / tc-vergadering

(beker-/competitie-)wedstrijden

(beker-/competitie-)wedstrijden

(beker-/competitie-)wedstrijden

datum zaalvoetbal in sporthal de Blinkerd volgt

kerstvakantie

clinic + bosloop (nieuwjaarsdag)

3e training
(beker-/competitie-)wedstrijden

1e training 2022 onderbouw + jo17-1
1e training  2022 bovenbouw



februari maart beker/competitiewedstrijden
di 1 di 1 bijeenkomst
wo 2 woe 2
do 3 do 3
vr 4 vr 4 vr 1
za 5 (beker-/competitie-)wedstrijden za 5 za 2
zo 6 zo 6 zo 3

ma 7 start meetrainen hogere leeftijdsklasse ma 7
trainers geven op welke spelers 1e team-waardig volgend seizoen

ma 4

di 8 start meetrainen hogere leeftijdsklasse di 8
trainers geven op welke spelers 1e team-waardig volgend seizoen

di 5
wo 9 wo 9 start werven kaderleden wo 6
do 10 do 10 do 7
vr 11 vr 11 tc-vergadering vr 8
za 12 (beker-/competitie-)wedstrijden za 12 (beker-/competitie-)wedstrijden za 9
zo 13 zo 13 zo 10
ma 14 ma 14 ma 11
di 15 di 15 di 12
wo 16 trainersbijeenkomst middenbouw woe 16 wo 13
do 17 trainersbijeenkomst bovenbouw do 17 do 14
vr 18 vr 18 vr 15
za 19 za 19 (beker-/competitie-)wedstrijden za 16
zo 20 zo 20 zo 17
ma 21 trainersbijeenkomst onderbouw za 21 ma 18
di 22 di 22 di 19
wo 23 wo 23 wo 20
do 24 do 24 do 21
vr 25 vr 25 vr 22
za 26 za 26 (beker-/competitie-)wedstrijden za 23
zo 27 zo 27 zo 24
ma 28 ma 28 ma 25

di 29 di 26
wo 30 wo 27
do 31 do 28

vr 29
za 30

mei juni beker/competitie/oefenwedstrijden
zo 1 bijeenkomst
ma 2 activiteit
di 3
wo 4 woe 1 oefenwedstrijden nieuwe samenstelling in mei en juni
do 5 do 2
vr 6 vr 3 vr 1
za 7 za 4 za 2
zo 8 zo 5 zo 3
ma 9 oefenwedstrijden nieuwe samenstelling in mei en juni ma 6 ma 4
di 10 di 7 di 5
wo 11 tussentijdse evaluatie werven kaderleden woe 8 tussentijdse evaluatie werven kaderleden wo 6
do 12 do 9 do 7
vr 13 vr 10 tafeltjesavond midden en bovenbuw vr 8
za 14 (beker-/competitie-)wedstrijden za 11 za 9

zo 15 zo 12 zo 10
ma 16 ma 13 ma 11
di 17 di 14 di 12
wo 18 wo 15 wo 13
do 19 do 16 laatste training / oefenwedstrijd van het seizoen do 14
vr 20 vr 17 tafeltjesavond onderbouw vr 15
za 21 (beker-/competitie-)wedstrijden za 18 za 16

zo 22 zo 19 zo 17
ma 23 ma 20 ma 18
di 24 di 21 di 19
wo 25 voorjaarskamp wo 22 wo 20
do 26 voorjaarskamp / hemelvaartsdag do 23 do 21
vr 27 voorjaarskamp vr 24 vr 22
za 28 za 25 za 23

zo 29 zo 26 zo 24
ma 30 ma 27 ma 25
di 31 di 28 di 26

woe 29 wo 27
do 30 do 28

vr 29
za 30
zo 31

de jaarkalender kan tussentijds worden aangepast; de meest actuele versie plaatsen we altijd op www.svc08.nl

mei-vakantie

voortgangs- + verlengingsgesprekken trainers alle teams

paasweekend

goede vrijdag

april

(beker-/competitie-)wedstrijden

zomerkamp

zomerkamp
zomerkamp
zomerkamp                              schoolvakantie
zomerkamp
zomerkamp

(beker-/competitie-)wedstrijden

(beker-/competitie-)wedstrijden

tussentijdse evaluatie werven kaderleden

pinksteren

zomerkamp

zomerkamp

schoolvakantie

schoolvakantie

publicatie voorlopige teams op www.svc08.nl
publicatie trainers/kaderleden

juli

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

schoolvakantie

tc-vergadering


