
Pupil van de Week

Gefeliciteerd! Jij bent gekozen als Pupil van de Week. Dat betekent dat je een hele wedstrijd van het Eerste elftal van 
V.V."Steenbergen" van dichtbij mag meemaken. Om een beetje voor te bereiden op wat je te wachten staat die dag, 
hebben we wat dingen voor je op een rijtje gezet.

De Voorbereidingen
Je meldt je, gekleed in V.V."Steenbergen"-tenue met daaroverheen je trainingspak om 12.30 uur in de bestuurskamer 
bij Dhr. Gerard de Heer, assistent scheidsrechter van het Eerste. Je wordt aan 
de trainer voorgesteld en bent bij de wedstrijdbespreking. Na de bespreking ga je samen met de assistent-
scheidsrechter naar de kleedkamer van de selectie. Samen met de wisselspelers wat inspeeloefeningen doen. 
Hierna ga je met de spelers de kleedkamer terug in.

De Wedstrijd
Samen met de assistent-scheidsrechters en de scheidsrechter loop je met de wedstrijdbal het veld op. Natuurlijk met 
het speciale "Pupil van de Week"-shirt aan. Voor de ouders is er dan de gelegenheid om foto's te maken. Je mag de 
aftrap nemen en met de bal aan de voet naar het doel van de tegenstander dribbelen en proberen te scoren.
De keeper zal niet op zijn best spelen, hoor! Hierna pak je de bal en breng je hem terug naar de middenstip, waarna 
je naar de dug-out rent om daar plaats te nemen.
Tijdens de pauze mag je weer mee naar de kleedkamer of je gaat met de wisselspelers op het veld een balletje 
trappen. Het ligt er even aan wat de trainer het verstandigst vindt op dat moment.

Na de wedstrijd krijg t jeeen leuke verrassing waarna je samen met de speler van de wedstrijd (door jou zelf gekozen) 
op de foto gaat. Als dit allemaal is gedaan, brengt we je terug naar je ouders in de kantine. En daarmee eindigt jouw 
dag als Pupil van de Week.

Belangrijk!
Het kan wel eens zijn dat een wedstrijd om een speciale rede wordt afgelast. Dat wil dan niet zeggen dat je dan geen 
Pupil van de Week meer bent. De volgende keer dat die wedstrijd opnieuw wordt gespeeld ben je opnieuw de Pupil 
van de Week. Hou dus de website van de club in de gaten. Tevens wordt je van te voren nog gebeld.

We wensen je veel plezier op deze speciale dag en als je nog vragen hebt, kun je die aan Dhr Mark Koenraadt stellen 
(tel 06 38203219 / mark.koenraadt@gmail.com). Laat het hem ook zo snel mogelijk weten als je verhinderd bent. 
Graag voor woensdag voor de zondag als je pupil mag zijn!!

Met sportieve groet,

Het bestuur en de selectie van V.V."Steenbergen"

Jij bent Pupil van de Week!




