OLYMPIA KONTAKT
Nieuwsbrief Jeugdafdeling v.v. Olympia ‘60
Brand Masters Allemaal Olympia op 8 juni
De jaarlijkse afsluiting met alle Olympianen!!
Eerst het Hoppenbrouwers Techniek toernooi voor alle
jeugdleden t/m JO15 (ook voor broertjes en zusjes)
Start 11.30 uur. Einde 16.00uur.
We verwachten dat iedereen meedoet. (eigen voetbal-outfit).
Meer info is reeds verspreid via de leiders; zij zorgen per team
voor de afmeldingen van de spelers (en aanmeldingen van
broertjes, zusjes en ouders die een team willen begeleiden).
Vanaf 17.00uur een overheerlijke BBQ verzorgd door Erwin
de Vos. Aanmelden en betalen hiervoor kan online via de
website en aan de bar in de kantine.
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Belangrijke data
Do. 30 mei

Geen training (Hemelvaart)

3 t/m 6 juni

Laatste trainingsweek Crispijn

Za. 8 juni

Allemaal Olympia

Di. 11, 18, 25 juni
Wo. 12, 19, 26 juni
Vanaf ma 19 aug.

Brant B.V. Zomertrainingen
Dongen-Vaart
Start trainingen Crispijn

Za. 31 Augustus

1 Bekerwedstrijden

Za. 21 September

1 Competitiewedstrijden

e
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Brant BV Zomertrainingen in Dongen-Vaart
Dankzij Brant B.V. kunnen we nog lekker een paar dinsdagen of woensdagen langer voetballen.
We doen dit in principe met de teams van afgelopen seizoen, we zien dit als afsluiting van het
huidige seizoen. Uiteraard is het ook mogelijk om met enkele teams samen te trainen. We gaan er
vanuit dat alle jeugdteams hiervan gebruik maken. (Meer praktische info volgt via de leiders)
Di. 11, 18, 25 juni:
18.45u -> JO11-1, JO13-2
19.45u -> alle JO15’s
Wo. 12, 19, 26 juni:
18.30u -> JO7,O8,O9,10, JO11-2, JO12-1 19.45u -> JO13-1, JO17 & JO19
Weekendkamp op 21, 22 en 23 juni
Voor alle spelers van JO8 t/m 19 het jaarlijkse voetbalfestijn om het seizoen echt goed af te sluiten.
Voor €29,50 per persoon heb je een weekend vol voetbalplezier in volop Olympia-sfeer.
Geef je snel op via website (dit kan tot 25 mei)! https://www.olympia60.nl/de-club/weekendkamp
Indeling teams seizoen 2019-2020
De Technische Jeugd-Coördinators Mark van Dongen en Bas van der Put zijn in overleg met alle
trainers en leiders om de teams weer zo goed mogelijk in te delen. De kaders voor deze indeling
staan vermeld op de website (kopje: De Club. Jeugdcommissie). Uiterlijk 1 juli 2019 worden de nieuwe
teams bekend gemaakt. Heb je nog vragen of opmerkingen hierover? mail: tcjeugd@olympia60.nl
Wist je dat…..
- Er diverse nieuwe scheidsrechters hun diploma hebben behaald. Goed gedaan, hartelijk
gefeliciteerd en veel fluitplezier toegewenst!
- de JO11-1 op 1 juni in de Bekerfinale staat. Deze vindt plaats bij v.v. Baardwijk om 11.00u.
Supporters zijn van harte welkom deze toppers aan te moedigen.
- We sinds kort op Telegram zitten. Deze gratis app zorgt ervoor dat je altijd op de hoogte bent van
de laatste info over onze club. Download en abonneer snel!
- Er erg hard wordt gewerkt om ons complex in het najaar weer helemaal tiptop te hebben, met
nieuwe kleedkamers & een nieuw HertogJanveld.
Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

