
Trainingsoverzicht seizoen 2021-2022

Hierbij ontvangen jullie het definitieve trainingsschema.

We hebben weer ons best gedaan om voor ieder team een trainer/coach te vinden om voor
komend seizoen training te geven aan jouw team. Het kan zijn dat bij het uitkomen van deze
brief dit nog niet voor alle teams is gelukt. Achter de schermen zijn we hier volop mee bezig
en proberen we dat ieder team aan de start van het nieuwe seizoen een trainer/coach heeft.

Onderstaand vind u een overzicht met daarin:
- Start en einddata training zaalseizoen.
- Start en einddata training beachseizoen.
- Data waarin er sowieso geen trainingen zijn.
- Trainen na bekendmaking van teamindeling.
- Overzicht schema trainingstijden teams.

Team 1e week
zaaltraining

Laatste week
zaaltraining

1e week
beachtraining

Laatste week
beachtraining

DS1/DS2 34 25 nvt nvt

Midweek 1/
Midweek 2

34 22 nvt nvt

A1/A2 34 25 16 25

B1 34 25 16 25

C1/C2 34 25 16 25

D1 35 25 16 25

E1/E2 35 25 16 25

F1/F2/F3 35 15 16 25

- Jeugdteams starten in week 16 met 1 x per week beachtraining. F jeugd traint na de
competitie vanaf week 16 alleen nog op maandag en dan beach indien het weer het
toelaat. Anders wordt er getraind in de zaal.

Uitzonderingen F/E/D
In de hieronder genoemde weken trainen de teams F/E/D niet:

- Week 1 2022.
- Voorjaarsvakantie (week 8) .
- Meivakantie (week 18) .
- Week van de wandelvierdaagse.

Overige teams trainen dan gewoon door.



Voor alle teams is er geen training op:
- Kerstvakantie Week 52
- Oudjaarsdag 31-12-2021
- Nieuwjaarsdag: 1-1-2022
- Carnaval 1-3-2022
- 2e Paasdag: 18-4-2022
- Koningsdag: 27-4-2022
- Bevrijdingsdag: 5-5-2022
- Hemelvaartsdag: 26-5-2022
- 2e Pinksterdag: 6-6-2022

De trainingen voor ALLE teams stoppen na week 25.
Trainen na teamindeling

- Teams die nog beachcompetitie spelen: Na bekendmaking van de teamindeling wordt
er 1x per week getraind met de nieuwe teams in de zaal en nog 1x per week getraind
met het oude team op het beachveld

- Teams die geen beachcompetitie spelen gaan direct na bekendmaking van de
teamindeling met het nieuwe team trainen in de zaal. Dit is om alvast kennis te
maken met en  te wennen aan het nieuwe team.

Schema trainingen


