Start voorbereiding (jeugd)topteams seizoen 2018-2019
Beste allen,
De tweede helft van het seizoen 2017-2018 staat alweer voor de deur en vanaf dat moment
vliegt het seizoen voorbij. Zoals het er nu uitziet zal de KNHB het nieuwe seizoen relatief
vroeg beginnen en dat houdt in dat er agenda-technisch iets meer van onze selectiespelers
gevraagd wordt. Dit jaar zal de voorcompetitie voor de Topklasse-poules starten op zaterdag
2 september 2018 (officiële bevestiging moet de KNHB nog geven). Van onze selectiespelers
wordt verwacht dat ze tezamen met hun coach een gedegen voorbereiding draaien. Om in
de Topklasse goed te kunnen presteren zal minimaal twee/drie weken voor aanvang van de
competitie gestart moeten worden met de trainingen.
Start
Het zijn geen vrijblijvende trainingen dus zet deze data alvast goed in de “vakantie-agenda”
zodat hier rekening mee gehouden kan worden. De C1 en D1 teams starten dus in de week
van maandag 13 augustus. De A1 en B1 teams starten in de week van 6 augustus 2018.
Selectiespelers zijn verplicht volgens de selectievoorwaarden om vanaf dat moment
beschikbaar te zijn. Het is gebruikelijk dat in de weekenden oefenwedstrijden gepland
worden dus zet dit vast in je agenda. De trainingen zullen meestal overdag plaatsvinden
zodat er nog voldoende tijd is voor andere zaken. Het definitieve schema zal na de
selectiedagen bekend gemaakt worden.
Voorbereidingstoernooi (Saturnus)
Dit jaar zullen de selectieteams A1/B1 naar een gezamenlijk voorbereidingstoernooi gaan
om te spelen tegen (top)teams uit een andere regio. Dit toernooi wordt gefloten door
bondscheidsrechters en geeft een mooie mogelijkheid om verschillende tactieken te
oefenen ter voorbereiding op de voor-competitie. In overleg met drie andere clubs kan op
dit toernooi een hoog niveau gegarandeerd worden. In de bijlage staan de data.
Indien er verder nog vragen zijn schroom dan niet om contact op te nemen via onderstaande
gegevens!
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