
 

 

 
Meetrainen met team op hoger niveau, ‘oplopen’ 
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Binnen de Technische Commissie (TC) is besproken dat we leden gedurende het seizoen de 
mogelijkheid willen bieden om met teams op hoger niveau mee te kunnen trainen. Binnen onze club 
wordt dit deelnemen aan ‘oplooptrainingen’ genoemd.  

De afspraken zijn: 

 Het deelnemen aan oplooptrainingen kan beginnen zodra het wedstrijdseizoen is gestart. 
 De trainers van de teams bepalen welke spelers/speelsters in aanmerking komen voor 

deelname aan de oplooptrainingen en melden dit bij de TC. 
 Voorwaarde voor oplopen is dat betreffende speler/speelster mee kan komen op het niveau 

van het team waarbij het oploopt en het tenminste niet verlaagt. Daarnaast zijn zaken als 
aanwezigheid en inzet bepalend.   

 De TC gaat na bij welk team een speler/speelster kan oplopen en overlegt met de trainer van 
het oploopteam of er ruimte is voor oploop. 

 Indien er ruimte is licht de trainer de speler/speelster en evt.  de ouder(s)  in. 
 Na vier weken oplopen beslist de trainer van het team waarmee meegetraind wordt, of de 

speler/speelster mag en kan blijven meetrainen.  
 Als na vier weken besloten wordt dat oplopen goed verloopt, dan is dit in principe voor de 

rest van het seizoen. De voorwaarden blijven van kracht. 
 Het oplopen is bedoeld als een extra training, in bijzondere gevallen kan in overleg met de TC 

en betrokken trainers besloten worden tot het laten vervallen van een teamtraining. 
 Teamtrainingen hebben voorrang boven oplooptrainingen, tenzij anders afgesproken. 
 Als na vier weken besloten wordt dat iemand extra mag trainen, dan wordt er voor de rest 

van het seizoen extra contributie berekend.  
o Iemand die vanaf oktober extra meetraint betaalt in totaal 30 euro extra. 
o Iemand die vanaf januari extra meetraint betaald in totaal 20 euro extra. 
o Iemand die vanaf maart extra meetraint betaald in totaal 10 euro extra. 

 Voor het begin van 2016 evalueert de technische commissie (TC) het oplopen. Het kan zijn 
dat er daardoor veranderingen in deze afspraken zullen komen.  
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