
Afspraken m.b.t. Doelen 

7-2-2019 

 
    
De velden zijn als volgt voorzien van verplaatsbare doelen: 

VELD 1 VELD 2 VELD 3 

4 x Pupillen doelen 5 x 2 m. 4 x Pupillen doelen 5 x 2 m. 4 stuks Pupillen doelen 5 x 2 m. 

2 x “Normale” doelen 7.32 x 2.44 m. 1 x “Normaal doel” 7.32 x 2.44 m.  

8 x Trapturfjes doelen (op een kar) 8 x League doelen   

 

TRAININGEN 

• Tijdens de trainingen worden de doelen alleen gebruikt op de velden waar ze horen. 

• De Pupillen- en League doelen worden na de training altijd weer aan de zijkant van het veld 

tegen het hek opgesteld, behalve wanneer de volgende trainer de doelen over neemt 

(afspreken!!) 

• De Trapturfjes doelen (3 x 1 m.) moeten na gebruik altijd terug op de kar gelegd worden. 

• Als voor een training toch een doel van een ander veld wordt gehaald wordt deze door de 

gebruiker gelijk na de training ook weer naar dat veld terug gebracht. 

• De Grote doelen worden na de training, indien niet overgenomen door de volgende trainer, 

altijd terug gebracht naar de aangewezen opberg plaats. 

(Veld 1 in de doelen hoek, Veld 2 in de hoek bij de uitgang naast soccer court) 

 

WEDSTRIJD DAG (hulp van de ouders is vereist, de trainer kan het niet allemaal alleen) 

• Trapturfjes – na de wedstrijden worden de doelen terug gelegd op de kar. 

• Leagues – na de wedstrijden worden de doelen door de laatst spelende teams opgeborgen 

buiten veld 2 (op het pad naar veld 3) tegen het hoge hek achter het doel van veld 2 (t/o 

soccer court) Verplaatsen via de daartoe bestemde poort in het hek. 

• O8, O9, O10, O11 en/of O12 – na de wedstrijden worden de pupillendoelen (en uiteraard de 

lijnen) door de laatst spelende Dios teams opgeborgen op de daartoe aangewezen plekken. 

(doelen NIET binnen de hekken laten staan!!) 

o Veld 1  – In de doelen hoek links achterin. 

o Veld 2AB – naast de containers bij de ingang tussen veld 2 en 3. 

o Veld 2CD – aan weerszijden van het veld achteraan op het pad (buiten het hek). 

o Veld 3 (lange zijde veld 2) – naast de opslag containers bij de ingang  

o Veld 3 (lange zijde Jeu de Boule) – naast de uitgang op het asfalt 

 

De team begeleiding moet vooraf in het wedstrijdsecretariaat even kijken of de wedstrijd na 

hun een O13 team of hoger is. Dan moet er opgeruimd moet worden!! 

 

Na de wedstrijden blijven er dus geen verplaatsbare doelen op het veld achter 
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Veld 1

 

 

Veld 2AB: (2 st. 5 x 2 m.) +                                    Veld 3: “achterste” lange zijde (Jeu de Boule) 

Veld 2: 1 st. 7.32 x 2.44 m. +                                 (2 st. 5 x 2 m.) 

Veld 3: “voorste” lange zijde (2 st. 5 x 2 m.)               

 

Veld 1: Doelen trapturfjes (8 stuks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


