Programma winterstop seizoen 2018-2019
December
15/16 december
17 t/m 21 december
22 december
28 december

-

laatste speelronde beker/competitie.
laatste trainingsweek alle jeugd, seniorenteams, 35+ voetbal en walkingvoetbal.
Sportpark gesloten vanwege winterstop!
Jeugd zaalvoetbaltoernooi in ’t Cromwiel.

-

Nieuwjaarstoernooi senioren, aansluitend nieuwjaarsreceptie.
Start trainingen alle senioren teams
Quizavond
DVO’60 9 – SC Welberg 2 (competitie, uitwedstrijd)
SC Welberg 1 – SVC 1 (competitie, thuiswedstrijd).
SC Welberg 2 – METO 2 (competitie, thuiswedstrijd).
HSC’28 4 – SC Welberg 3 (competitie, uitwedstrijd).
Start trainingen MO15-1 vanwege wedstrijd 2 februari. (beker, uitwedstrijd).
Vosmeer 2 – SC Welberg 2 (competitie, uitwedstrijd).
DVVC 1 – SC Welberg 1 (competitie, uitwedstrijd).
DEVO 2 – SC Welberg 2 (competitie, uitwedstrijd).
jeugd, seniorenteams, 35+ voetbal en walkingvoetbal kunnen weer gaan trainen!

-

Ruimte voor oefenwedstrijden*.
SC Welberg 3 – Oranje Blauw’14 1 (competitie, thuiswedstrijd)
Terneuzen MO15-1 – SC Welberg MO15-1 (beker, uitwedstrijd)
SC Welberg 2 – DIOZ 2 (competitie, thuiswedstrijd)
SC Welberg 3 – Cluzona 6 (competitie, thuiswedstrijd)
SC Welberg VR2 – MOC’17 VR1 (competitie, thuiswedstrijd)
KNVB Rinus app avond voor alle jeugdleiders/trainers (geen 35+ en walkingvoetbal)
Start eerste competitiewedstrijden 2019 voor alle teams jeugd en senioren.
Competitiewedstrijden jeugd/senioren.
FIFA toernooi (inhaal/bekerwedstrijden)
Inhaal/bekerwedstrijden.

-

Sportpark gesloten vanwege carnaval.
trainingen weer hervat.
Competitiewedstrijden jeugd/senioren worden hervat.

Januari
6 januari
8 januari
19 januari
20 januari

21 januari
26 januari
27 januari
28 januari

Februari
2 februari

3 februari

8 februari
9/10 februari
16/17 februari
23 februari
24 februari

Maart
2 t/m 5 maart
6 maart
9/10 maart

*Oefenwedstrijden
Op 2 februari (zaterdag) is er een mogelijkheid om oefenwedstrijden in te plannen op sportpark ’t Zandbaantje.
Het is de bedoeling dat jullie zelf jullie contacten gebruiken voor het vinden van een eventuele tegenstander.
Indien jullie een oefenwedstrijd willen laten inplannen moet dit uiterlijk voor maandag 28 januari bij de
wedstrijdsecretaris (Gidion Tunders) worden aangevraagd.Dit is nodig om, scheidsrechters, kantine en overige
vrijwilligers tijdig te kunnen regelen.Ook is alleen veld 1 (kunstgras) beschikbaar om oefenwedstrijden op te spelen.
Daarom is het van groot belang dat dit tijdig moet worden aangevraagd om teleurstellingen te voorkomen.
Voor overige vragen/opmerkingen kan je terecht bij de wedstrijdsecretaris (Gidion Tunders) via:
wedstrijdsecretaris-jeugd@scwelberg.nl.

