
TEAM VAN DE WEEK! ZATERDAGPROTOCOL     

Het team van de week wordt begeleid door haar eigen vaste 
begeleiding. 

Een van de begeleiders dient voordat men het veld betreedt in 
de keuken aan te geven met hoeveel kinderen er na de rust 
patat wordt gegeten. 

Het team van de week inclusief begeleiding verzamelt in de 
spreekruimte achter in de gang. Iedereen is hier om 14:00 uur 
en kleedt zich om in wedstrijdtenue.

Het team van de week staat om 14:20 uur klaar in de gang 
richting het hoofdveld, waar ze aan de hand worden 
meegenomen door de spelers van het eerste elftal. 

Na opkomst rennen de kinderen richting de tribune en nemen 
daar plaats. 

In de rust worden er penalty’s genomen op de reservekeeper 
van het eerste elftal. 

Na de rust worden de patatjes gegeten in de kantine.

De begeleiding kan bij Johan Schot vragen om vrijkaartjes voor 
de ouders, opa en oma en eventuele overige familieleden.



PUPIL VAN DE WEEK! ZATERDAGPROTOCOL

De pupil van de week wordt begeleid door de assistent-
scheidsrechter van Groote Lindt, Jelle Kramer. 

De pupil van week meldt zich om 13:45 uur bij Jelle Kramer. De 
pupil van de week zal zich omkleden in de kleedkamer van het 
eerste en neemt uiteraard deel aan de warming-up welke ongeveer 
start rond 13:55 uur.

Vlak voor aanvang zal de pupil van de week worden voorgesteld 
aan de scheidsrechter. Hij loopt mee het veld op, verricht de 
aftrap, om vervolgens uiteraard te scoren. 

Na de aftrap zal de pupil van de week plaatsnemen in de dug-out 
en vandaar de hele wedstrijd volgen. 

Na afloop zal de pupil van de week worden begeleid naar de 
bestuurskamer, waar hij ook nog een patatje zal krijgen. Vervolgens 
kunnen zijn ouders hem ophalen in de bestuurskamer. 

De begeleiding kan bij Johan Schot vragen om vrijkaartjes voor de 
ouders, opa en oma en eventuele overige familieleden.


