
 
Hallo C en D -junioren en ouders/ verzorgers,  
  
Per 2 oktober a.s. gaat een nieuw seizoen van start. Er gaat het nodige veranderen. Vandaar dat we 
alles even op een rijtje zetten.   
 

● Trainers, trainingen en trainingstijden wijzigen. Jullie eerste training als CD-junioren is op 
maandag 2 oktober a.s. Deze training start om 17.30 uur en eindigt om 19.00 uur en vindt plaats 
op de locatie Nenijto.   

● We bieden aan het begin van het seizoen enkele informatieve momenten aan om meer te 
vertellen over onze jeugdopleiding, een kennismaking met de trainers, de wedstrijden waar we 
naar toe gaan en enkele andere praktische zaken. Grijp een van deze momenten aan om langs 
te komen!  

● Info-avond voor de D jeugd: maandagavond 2 oktober om 17.30 uur;  
● Info-avond voor de C jeugd: woensdagavond 4 oktober om 17.30 uur;  

 
De trainingen gaan ook gewoon door op deze dagen. Het informatie moment duurt een half uur en 
daarna gaan we nog een uur trainen. Kom zo veel mogelijk op een trainingsdag dat je ook zou trainen. 
Je kan eventueel wel komen op het andere moment wanneer het informatiemoment van je eigen groep 
niet uit komt. 
  
Je kunt bij dit moment kennismaken met de nieuwe trainers en meer horen over hoe wij enkele zaken 
gaan organiseren komend seizoen. We willen alle kinderen en ouders van harte aanbevelen om dan 
aanwezig zijn te zijn.  
  
Voor vragen kun je contact opnemen met de nieuwe trainers via cd-juniorenrotterdam@hotmail.com 
   
We hopen jullie snel weer te zien bij de trainingen en bij een van de informatiemomenten!  
  
Sportieve groet, 
  
De trainers  
***************************************************************************************************************** 
Per 2 oktober a.s. gaat iedereen over naar een andere categorie, deze zijn op geboortejaar ingedeeld. 
Hieronder volgen de categorieën voor de junioren  
 
geboortejaar   categorie;  
2006    D-junioren eerstejaars.  
2005    D-junioren tweedejaars.   
2004    C-junioren eerstejaars.   
2003    C-junioren tweedejaars.   
2002    B-junioren eerstejaars.   
2001    B-junioren tweedejaars.   
2000    A-junioren eerstejaars.  
1999    A-junioren tweedejaars.   
 
Voor de kinderen die D,C junioren worden, veranderd vanaf 2 oktober a.s. op maandag en woensdag de 
trainingstijd. De trainingstijd op maandag en woensdag voor alle D,C-junioren is van 17:30 uur tot 19:00 
uur en voor alle andere B,A-junioren blijven van 19:00 uur tot 20:30 uur.  


