Beste trainer, coach, lid van V.V. Opperdoes,
Vanaf midden week 16 (15-19 april) zal er bij V.V. Opperdoes een robotmaaier actief zijn om de velden van ons
mooie complex te maaien. Een fantastische ontwikkeling welke wel wat discipline en medewerking van jullie en
jullie pupillen vergt. We zouden graag een beroep doen op uw medewerking zodat we dit gezamenlijk tot een
groot succes kunnen maken. De velden zullen er aanzienlijk beter van worden!
Hieronder de aandachtspunten. Het klinkt wellicht streng, maar dit zijn zeer essentiële zaken om de robotmaaier
zijn werk te kunnen laten doen en om te voorkomen dat we straks allerlei kapotte kleding hebben.
Zaken waar opgelet dient te worden:
• Alle trainingstijden dienen gehandhaafd te worden (om uiterlijk 22:00 uur dienen alle velden leeg te
zijn).
• Trainingen dienen plaats te vinden op de afgesproken velden.
• Na afloop van de trainingen dienen alle doelen van het trainingsveld gehaald te worden en terug gezet
naar de daarvoor aangewezen plaatsen.
Na afloop van de trainingen dienen alle doelen van het B-veld gehaald te worden en terug gezet op het
tegelpad/ in bossage.
• Geen kleding of andere objecten los op het veld laten liggen (bidons, kleding, handschoenen, etc).
Dit is de verantwoordelijkheid van de leden zelf.
• Help uw collega trainer en denk niet “oh straks komt er een ander team en die gebruikt vast de doelen” doe het in overleg. Nog geen andere trainer aanwezig? Zet de doelen terug.
Om het één en ander makkelijker te maken zullen we het volgende doen:
• Op het trainingsveld komen vaste plaatsen waar de doelen neergezet dienen te worden.
• Op het trainingsveld zal er een aangewezen plaats zijn waar men kleding, bidons e.d. neer kan leggen
tijdens de training, (mocht het zo zijn dat men iets toch vergeet, hier de maaier niet overheen rijdt).
• De grote doelen op het trainingsveld zullen worden voorzien van wielen – volgt snel.
Natuurlijk snappen we dat het soms lastig is om een doel te verplaatsen met de allerjongste, maar als een doel
door het hele team wordt opgetild is het een fluitje van een cent (teamwork/ team gevoel.)

Doelen nog steeds op het veld/gras en niet op de juiste plaats

Doelen op de juiste plaats danwel de plek waar de doelen neergezet dienen te worden

Het is belangrijk om de robotmaaier zijn werk te laten doen; loop hem niet in de weg, stoor hem niet en
ga er vooral niet aan zitten.

Dank voor uw medewerking,
Bestuur V.V Opperdoes

