
Rijschema: 

SJO Arum/Stormvogels’64 JO11-2 (8-tal) 
 

Seizoen ’21-’22, 3e fase 
 
Wie rijdt ons? 

De KNVB heeft ook dit seizoen een aantal uitwedstrijden voor de JO11-2 gepland. Wie brengt de spelers 
van dit team naar het juiste sportpark? Om een evenredige verdeling tussen de ouders te maken, vindt u in 
het wedstrijdschema het rijschema voor de “tweede fase” van het seizoen van 2021/2022. (De competitie 
voor deze pupillen bestaat dit seizoen uit 4 fasen. Twee voor en twee na de winterstop)  
Als u op de ingeplande data verhinderd bent om te rijden, kunt u op eigen initiatief met één van de andere 
ouders ruilen. Het vertrekpunt is bij de ‘Bining’ (gymzaal), Bij de meeste teams krijgt u bericht via de mail 

of Whats App! Als u op een data moet rijden en de wedstrijd wordt afgelast, bestaat er de mogelijkheid dat 
u ingepland  wordt door de leider, om op een inhaal data te willen rijden. 
 
 In deze 3e fase speelt dit team een halve competitie. Dus 1 keer tegen elk team. We hebben ook dit   

 seizoen gekozen voor een rijschema waar alleen de uitwedstrijden zijn vermeld. In deze digitale tijd kunt u  
 alle informatie wat betreft dit team vinden via www.vvarum.nl Of via de facebookpagina van de v.v. Arum.  
 Maar de uitslagen/program. (en evt. stand) staan ook op www.voetbal.nl (of download de app op je  
 telefoon of tablet). 
 
 

Wedstrijd 
datum 

Uit tegenstander Ouder(s)/Verzorger(s) van:(rijden deze 

uitwedstrijd) 

29-01-2022  Thuiswedstrijd  

05-02-2022  Thuiswedstrijd  

12-02-2022  Workum JO11-3  Siard / Stefan / Tess 

19-02-2022  Inhaal  

26-02-2022  Inhaal   

05-03-2022  Thuiswedstrijd   

12-03-2022  Bakhuizen JO11-1  Hylke / Rutger / Bram 

19-03-2022  Inhaal   

26-03-2022 Start 4e fase **  

02-04-2022  **  

09-04-2022  **  

16-04-2022  Inhaal  

23-04-2022  **  

30-04-2022  Inhaal  

07-05-2022  Inhaal  

14-05-2022  **  

21-05-2022  **  

28-05-2022  **  
 

  De afgelastte wedstrijd van Zaterdag 20 januari kan nog worden ingepland op 19-02, 26-02 of 19-03! 

  De laatste en 4e fase begint op zaterdag 26 maart en eindigt op 28 mei 2022!   

http://www.vvarum.nl/
http://www.voetbal.nl/

