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Trainers gezocht!

Voor sommige teams is al wel een trainer gevonden, maar nog niet voor alle teams zijn voldoende trainers beschikbaar.

Inzet van de ouders is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat elk team een trainer heeft.

XerxesDZB streeft ernaar om minimaal 2  trainers bij een team te hebben. 

Indien het niet lukt om trainers uit de oudergroep te regelen, kan er helaas niet getraind worden. Dus, geef je op hiervoor!

(Assistent)trainer worden van 1 van deze teams? Mail naar onder10@xerxesdzb.nl voor meer informatie. 

'buddy' team met JO11-3

JO10-1 Trainer: Luciano Joval, Ismail Oztas

1 Boaz van de Sar

2 Rowan Vogelaar

3 Adriano Milovanic

4 Selim Oztas

5 Adam Turney 

6 Thijs Quak

7 Ditho Fagnotti 

8 Batuhan Arikan

9 Riley Getrouw 

'buddy' teams 

JO10-2 Trainer: Tim Knechting, Maurice 

Huibrechtse1 Gijs Knechting

2 Jad Toumi

3 Younes Oumansour

4 Lamek Biniam

5 Kiandro Utberg

6 Aarav Ori

7 Robin Huibrechtse

8 Jovanni Baars

9 Darjan Todoroski

JO10-3 Trainer: Bobby van der Want, Nick van 

Bruggen Gezocht: nog 1 assistent trainer

1 Sebastian Lehmberg

2 Jeremih Klink

3 Kebret Haile

4 Ranveer Mahangi

5 Soufian Bonnouh 

6 Lisiandro Elisabeth

7 Eugène Bruis

8 Julian van Bruggen

9 Mehmet Cinar

10 Jay Sewray

Wat zijn 'buddy teams'? 

Trainingen:

- trainen bij voorkeur met elkaar (onderling afstemmen hoe dit in te richten)

- trainers vervangen elkaar bij afwezigheid zodat beide teams toch kunnen trainen

- trainer van het ene team vangt het andere team op bij onverhoopt te laat zijn van andere trainer zodat toch op tijd gestart kan worden

- veel afzeggingen voor een training? trainers stemmen onderling af of er voldoende spelers zijn vanuit beide teams om toch te trainen

- Algemeen: sparren met elkaar, trainingsstof uitwisselen, etc.

Wedstrijden

- bij onvoldoende spelers voor wedstrijd: eerst onderling met buddyteam proberen te regelen/aanvullen


