Afspraken kledij KSC Grimbergen voor ploegen die 3x per week trainen

1ste en 3de trainingsdag van de week

Tot nu toe hebben we geluk gehad met het weer. Om alle onduidelijkheden uit de wereld te helpen bezorgen
we u hierbij de afspraken ivm de kledij voor deze winter.

 Trainingsvest vorig seizoen of Trainingsshirt 2015-2016
o Hieronder doen we afhankelijk van het weer
 Trui / thermisch ondergoed aan

Wedstrijden
 Training 2015-2016
o Bij koud weer doen we hierboven een jas aan.

 Donkere lange trainingsbroek
o Wegens eventuele extra slijtage op het synthetisch veld moet dit
niet de broek zijn van de training 2015-2016. Gelieve wel een
donkere broek (zwart of donkerblauw) te voorzien.

Mee te brengen
 Thermisch ondergoed (ook broek kan een meerwaarde zijn)
 Eventueel muts/handschoenen
 Voetbalschoenen
 Scheenbeschermers
 Blauwe kousen
 Drinkbus (gevuld met water)
 Regenjas
 Douchegerief + Badslippers









Voetbalschoenen
Scheenbeschermers
Blauwe kousen
Eventueel muts/handschoenen
Drinkbus (gevuld met water)
Regenjas
Douchegerief + Badslippers

Zaaltrainingen
de

2 trainingsdag van de week
 Trainingsshirt 2015-2016
 Trainingsvest 2015-2016
o Hieronder doen we afhankelijk van het weer
 Trui / thermisch ondergoed aan
 Trainingsshirt 2015-2016

 Trainingsshort
o Het is warm genoeg in de zaal en met een lange broek vinden de
kinderen het reuze om te glijden, maar ze “branden” dan snel gaten
in hun broeken.

 Donkere lange trainingsbroek
o Wegens extra slijtage op het synthetisch veld moet dit niet de broek
zijn van de training 2015-2016. Gelieve wel een donkere broek
(zwart of donkerblauw) te voorzien.

 Zaalvoetbalschoenen
o Deze mogen pas binnen aangedaan worden !!!
 Blauwe OUDE kousen (door het schuiven komen er snel gaten in)
 Drinkbus (gevuld met water)
 Douchegerief + Badslippers









Voetbalschoenen
Scheenbeschermers
Blauwe kousen
Eventueel muts/handschoenen
Drinkbus (gevuld met water)
Regenjas
Douchegerief + Badslippers

Handige tips





KSC - tde

Seizoen 2015 - 2016

KSC - tde

Zorg voor extra blauwe kousen.
Zorg voor thermisch ondergoed (ook broek kan een meerwaarde zijn).
Zorg voor een extra lange donkere trainingsbroek (zwart of donkerblauw).
U kan beter goed passende maar goedkopere voetbalschoenen kopen in plaats van te ruime (omdat de
kinderen er anders zo snel weer uitgroeien) duurdere voetbalschoenen.

Seizoen 2015 - 2016

