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Verzoek tot oefenen – instructie voor leiders  
 
Soms is je team vrij van de competitie, maar wil je wel graag spelen. Je kunt dan een ander Kagia-
team benaderen of een team van een andere vereniging. Lees hieronder hoe je te werk gaat. 
 

Belangrijk 

• Oefenen is onder voorbehoud van inhaalwedstrijden!  
Wanneer de KNVB de zaterdag voor je oefenwedstrijd nog geen inhaalwedstrijd heeft ingepland, 
dan kun je ervan uitgaan dat het doorgaat. 

• Oefenen (of inhalen) op Kagia (thuis) is in principe alleen mogelijk op dinsdag, 18.00 en 19.30 
uur. Uitzonderingen: 
o Als het langer licht is (vanaf april) kan veld 2 ook gebruikt worden op andere dagen en tijden. 
o Als in overleg met de wedstrijdsecretaris vooraf anders dan woensdag is afgesproken 

 

Oefenen tegen een team van Kagia 
1. Kijk op de website van Kagia  www.kagia.nl/programma of er een team vrij is. 

 
2. Check bij wedstrijdsecretaris wanneer een veld beschikbaar is, voordat je het team benadert met 

wie je wilt oefenen.  Dan wordt er een veld voor je gereserveerd. Anders moet je later ‘nee 
verkopen’ als er geen veld beschikbaar is. 
 

3. Als je tot overeenstemming bent met het andere team, geef dan aan de wedstrijdsecretaris door 
dat de reservering definitief is. 

 

Oefenen tegen een team een andere vereniging 
1. Kijk op voetbal.nl of via Facebook kan ook:  

Je kunt een vraag uitzetten of kijken of er teams zijn die al een bericht hebben geplaatst om te 
oefenen. https://www.facebook.com/groups/oefenwedstrijdenwest2/ 
 

2. Check bij wedstrijdsecretaris of en wanneer een veld beschikbaar is voordat je het team 
benadert met wie je wilt oefenen.  Dan wordt er een veld gereserveerd voor je. Anders kan het 
zomaar, dat er geen veld beschikbaar is. 
 

3. Als je tot overeenstemming bent met het andere team, geef dan aan de wedstrijdsecretaris door 
dat de reservering definitief is. 

 
 

http://www.kagia.nl/programma
https://www.facebook.com/groups/oefenwedstrijdenwest2/

