
Trainingssessies georganiseerd op 6 & 7 februari. 
 
Beste spelers en speelsters, 
 
We zijn druk bezig geweest achter de schermen om een leuke onderbreking van de 
onderlinge wedstrijden te bedenken. De uitkomst hiervan is dat we op zaterdag 6 februari 
(jeugd) en zondag 7 februari (jongste jeugd) een alternatieve trainingssessie hebben 
georganiseerd in diverse samengestelde teams. De teams verzamelen deze dag op het 
aangewezen veld, worden ingedeeld in nieuwe samengestelde groepjes en krijgen training 
van verschillende trainers tijdens deze sessie. Alle coaches van de selectie- en 
prestatieteams, speelsters van dames 1 en spelers van heren 1 en uiteraard ook de 
hoofdtrainers komen ons ondersteunen de hele dag om voor jullie een zo leuk mogelijke 
trainingssessie te organiseren.  
Er worden dat weekend dus geen onderlinge wedstrijden gespeeld en je hoeft je nergens 
aan- of af te melden. Ook zijn er geen kosten verbonden aan dit evenement.  
 
Aankomst en vertrek. 
Om zoveel mogelijk rekening te houden met Covid-19 hebben we teams op verschillende 
velden en tijden ingedeeld. Deze zijn hieronder zichtbaar en zullen ook zo spoedig mogelijk 
zichtbaar worden in de Alliance App. Gelieve na aankomst direct te verzamelen op het 
aangewezen veld (5 minuten van te voren). Sta je ingedeeld op veld 1? Dan is de aankomst 
en het vertrek eenmalig via de ingang van RCH en kan je je daar in de fietsenstalling 
parkeren. Sta je ingedeeld op veld 2 of 3 dan is het de bedoeling dat je via de hoofdingang 
komt met de fiets of via de Kiss & Ride bij veld 2. Zo weten we zeker dat er niet teveel teams 
elkaar kunnen kruisen. Uiteraard is er bij de tijdindeling rekening gehouden met dat teams 
verspreid aankomen en weggaan gedurende deze dag. 
 
Meisjes en jongens A. 
Voor MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7 en JA2 hebben we Sevens georganiseerd, hierover 
volgt een aparte mail naar jullie. De Sevens zal ongeveer van 12.00-14.00 uur plaatsvinden. 
 
Hulp gezocht.  
Zodat we wat extra (technische) aandacht kunnen geven aan de spelers deze dag willen we 
de trainingsgroepen wat kleiner te maken dan tijdens een normale training. De spelers zullen 
per veld in 6 kleine(re) groepjes trainen. Ondanks de vele hulp dat we al krijgen van o.a. 
Dames en Heren 1 zijn we ook nog op zoek naar extra ouders die wat spellen/wedstrijdjes 
willen begeleiden (max. 2 per veld) en een paar ouders (max. 4 per uur) die tijdens de 
trainingssessie van hun kind aanwezig willen zijn om de aankomst en het vertrek Corona-
proof te houden. Lijkt je dit leuk? Meld je dan snel aan bij Milou Schoone en geef aan voor 
welke taak jij je opgeeft: om@mhc-alliance.nl 
 
Indeling velden en tijden zaterdag 6 februari. 
Veld 1: Blok 1. 09.30-11.00: MD10, MD11, MD12, MD13 
Veld 1: Blok 2. 11.15-12.45: MC11, MC10, MC9, MC8 
Veld 1: Blok 3. 13.00- 14.30: JC3, JC4, JC5, JB4 
Veld 1: Blok 4. 14.45-16.15: MB10, MB9, MB8, MB7 
 
Veld 2: Blok 1. 09.30-11.00: MD2, MD3, MD4, MD5 
Veld 2: Blok 2. 11.15-12.45: JD2, JD3, JD4, JD5 
Veld 2: Blok 3. 13.00- 14.30: MC3, MD1, MC2 
Veld 2: Blok 4. 14.45-16.15: JC1, JB2, MB2, MB3 
 
Veld 3: Blok 1. 10.00-11.30: MD9, MD8, MD7, MD6 
Veld 3: Blok 2. 11.45-13.15: MC7, MC6, MC5, MC4 



Veld 3: Blok 3. 13.30-15.00: MC1, JD1, JC2 
Veld 3: Blok 4. 15.15-16.45: MB6, MB5, MB4, JB3 
 
Indeling velden en tijden zondag 7 februari. 
Blok 1: F3-tal: 09.30-10.30 
Veld 1: JF1 wit, JF2 zwart, JF2 wit, MF1 wit, MF3 wit, MF4 zwart 
Veld 2: JF1 zwart, JF3 zwart, MF1 zwart, MF2 zwart, MF3 zwart 
Veld 3: MF2 wit, MF1 groen, MF2 groen, MF3 groen, MF4 wit 
 
Blok 2: E6-tal: 11.00-12.00 
Veld 1: J6e1 groen, J6e2 zwart, M6e1 groen, M6e2 rood, M6e2 wit, M6e3 rood 
Veld 2: J6e1 rood, J6e3 groen, M6e1 wit, M6e2 groen, M6e2 zwart, M6e3 wit 
Veld 3: J6e2 wit, J6e3 wit, M6e1 rood, M6e1 zwart, M6e3 groen 
 
Blok 3: E8-tal: 12.30-13.30 
Veld 1: J8e1 groen, j8e3 zwart, M8e2 groen, M8e3 wit 
Veld 2: J8e1 wit, M8e1 wit, M8e2 wit, M8e3 zwart 
Veld 3: J8e2 groen, M8e1 zwart, M8e2 zwart 
 
 
Overige info. 
Bij vorst/sneeuw op de velden kan het niet doorgaan, kijk dus voordat je vertrekt van huis op 
de website of het doorgaat of niet. Een mooie kans om volgend weekend andere clubleden, 
trainers en spelers uit ons D1 en H1 te leren kennen; een dag vol clubbonding dus. Wij 
hebben er zin in! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jarrit, André en Milou 
 


