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We wensen iedereen een fijne vakantie!
Voordat iedereen gaat genieten van zijn of haar welverdiende
vakantie in deze Nieuwsbrief nog een aantal mededelingen voor
de start van het nieuwe voetbalseizoen. Voor iedereen alvast
een hele fijne vakantie toegewenst!
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Belangrijke data
Vanaf ma. 21 aug.

Start trainingen nieuwe seizoen

Za. 26 aug.

Oefenwedstrijden

Za. 2 sept.
1e Bekerwedstrijden
Start trainingen nieuwe seizoen vanaf maandag 21 augustus
Vanaf maandag 21 augustus gaan alle jeugdteams weer in
training om optimaal voorbereid aan het nieuwe seizoen te beginnen. Dat gaan we doen volgens onderstaand
schema. De veldindeling wordt opgehangen in het ballenhok.
maandag en woensdag
maandag en woensdag
maandag en woensdag
woensdag
dinsdag en donderdag
dinsdag en donderdag
dinsdag en donderdag

18.30 - 19.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 – 21.15 uur
18.30 - 19.30 uur
18.45 – 19.45 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur

JO8 (1, 2 & 3 ) , JO9 (1, 2 & 3 ) , JO10 (1 & 2 ) , JO11 (1)
JO12-2 , JO15-4
JO17 (1 & 2) , JO19 (1 & 2 )
JO7
JO12-1 , JO13-1
JO15-2 , JO15-3 & keeperstrainingen
JO15-1

Nieuwe wedstrijdkleding
De nieuwe tenues zijn in bestelling en zullen via de leiders voor de eerste wedstrijden verspreid worden over
alle teams. Iedereen houdt zijn eigen tenue weer bij zich gedurende het seizoen. Enaan het einde van het
seizoen wordt je geacht alles weer netjes in te leveren.
Oefenwedstrijden
Op zaterdag 26 augustus zullen er een aantal oefenwedstrijden worden georganiseerd door onze
wedstrijdsecretaris Maurice. Heb je vragen: neem dan contact op met wedstrijdsecretaris@olympia60.nl
Nieuwe wedstrijdvorm voor JO9, JO8 en JO7
Met name voor de JO8 en JO9 zal het even wennen zijn aan de vernieuwde spelvorm en spelregels.
Zie voor meer informatie: http://www.knvb.nl/downloads/bestand/10602/flyer-spelvorm-6-tegen-6
Digitale Spelerspas (voor JO12 en ouder ); zorg dat je er mee bekend bent!
Vanaf komend seizoen stapt het amateurvoetbal over naar het mobiel digitaal wedstrijdformulier. Iedere
speler moet daarvoor in bezit zijn van een digitale spelerspas. Voor meer info hierover, kijk op onze site:
http://www.olympia60.nl/actueel/nieuws/3231-belangrijke-informatie-over-digitale-spelerspassen-en-wedstrijdformulier

Hulp is altijd welkom, vele handen maken licht werk
Ook komend seizoen gaan we weer werken met de Zaterdagochtend-Shift; hierbij wordt wekelijks 1 team
ingedeeld om een aantal algemene voorbereidende taken te doen, zodat alle wedstrijden optimaal kunnen
worden gespeeld. Alle ouders wordt verzocht hieraan een steentje bij te dragen. Alvast hartelijk dank
daarvoor! Corné verzorgd de indeling van de Shifts (jeugdsecretaris@olympia60.nl )
Brant B.V. Zomertrainingen hartelijk dank!
De Jeugdcommissie wil graag alle trainers, leiders en spelers bedanken voor hun bijdrage aan de
Zomertrainingen. Dankzij jullie én dankzij Brant B.V. was het weer een groot succes.
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

