
Informatie en algemene voorwaarden Voetballooptrainingen  

 Trainen bij AV Edam onder begeleiding van gediplomeerde trainers, 

looptrainers en fysiotherapeut i.o.  

 De voetballooptrainingen vinden plaats op de atletiekbaan van AV 

Edam in de periode van 21 mei t/m 30 juli. Het gaat om een periode 

van 11 weken. 

 Trainingen worden gegeven op donderdag van 18.30-19.30 & 19.30-20.30 en op zondag van 

11.00-12.00 uur. Wekelijks train je 1 uur onder begeleiding van een trainer. Daarnaast 

worden er loopschema’s en oefeningen meegegeven. Het is niet verplicht om dit te doen, 

maar zal de resultaten verbeteren. 

 Onderdelen die getraind worden zijn: conditie, frequentie, snelheid en kracht. 

 Wekelijks worden 2 van deze onderdelen getraind. 

 Er zijn 3 testmomenten. Tijdens de eerste training vindt er een 0-meting plaats. Halverwege 

de trainingsserie wordt nogmaals gemeten en tijdens de laatste les wordt het eindresultaat 

gemeten. 

 Groepen worden zo gelijk mogelijk samengesteld. 

 Groepsgrootte is max. 10 personen. 

 Leeftijd 10-16 jaar.  

 Alleen goed gemotiveerde voetballers kunnen zich inschrijven. Trainers willen resultaat zien 

en geen “politie-agentje” moeten spelen. Storend gedrag is vervelend voor de trainers, maar 

ook voor de andere kinderen. Kinderen met aanhoudend storend gedrag kunnen uit de les 

gezet worden en zelfs van alle lessen buitengesloten worden.  

 Alle deelnemers zijn verzekerd bij de Atletiekunie. De kosten voor deze verzekering zijn 

verwerkt in het inschrijfgeld. Het gaat om een eenmalige contributie: afmelden is niet nodig. 

 Inschrijving vindt plaats op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei van 18.45-20.00 uur in de 

kantine van AV Edam. Het inschrijfformulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. Er 

moet contant betaald worden (inschrijfgeld 15 euro, trainingen 35 euro) Voor inschrijvingen 

na 11 mei moet contact worden opgenomen met eugeniebuhrs@gmail.com.  

 Alleen individuele inschrijvingen zijn mogelijk, een heel team tegelijk inschrijven is niet 

mogelijk. Wel kan een voetballer een voorkeur aangeven bij wie hij/zij in de groep wil. We 

kunnen echter geen garantie geven of dit lukt. 

 Vol=vol. Mensen kunnen eventueel wel op wachtlijst gezet worden. 

 Voorkeur voor een trainingsdag moet worden aangegeven. Er kan getraind worden op 

donderdagavond of zondagmorgen. 

 De eerste donderdagtraining valt op Hemelvaartsdag. Mogelijk wordt deze eerste training in 

de ochtend gegeven. Hierover worden de deelnemers nog geïnformeerd.  Op 1-e pinksterdag 

is er ook een training. 

 Voor aanvang van de trainingen krijgen de deelnemers een e-mail met trainingsinformatie. 

 Trainingen gaan altijd door, ook bij regen. Bij onweer wordt er naar een alternatief gezocht.  

 Neem een bidon met water mee. 

 Voorkeur is om met hardloopschoenen te trainen, maar is niet verplicht. Trainen op 

voetbalschoenen met noppen is niet toegestaan. 

 Verdere informatie: www.avedam.nl 

 Contactpersoon voetballooptrainingen: eugeniebuhrs@gmail.com (voor informatie. Niet 

voor inschrijving!!!) 

 Ledenadministratie av Edam: avedamledenadm@hotmail.com 
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