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Kerstvakantie: geen training
De eerste trainingen van 2018 starten op maandag 8 januari.

Belangrijke data

Indeling teams
Er is door de Technische commissie besloten dat er geen grote
wijzigingen in de indeling zullen plaatsvinden tijdens de winterstop.
Vanaf voorjaar 2018 zal gestart worden met het zorgvuldige proces
van de indeling voor seizoen 2018-2019.

25 dec. - 7 jan.

Winterstop, geen trainingen

27 t/m 30 dec.

D.D.O.O.-toernooi

Za. 6 jan.

Nieuwjaarsreceptie (16.00u)

Za. 13 jan.2018

Indoor Soccer toernooi

Scheidsrechters & Spelbegeleiders gezocht!
Op dit moment hebben we bij Olympia helaas te weinig
scheidsrechters om alle teams te kunnen fluiten. Heb je interesse in
het scheidsrechters-vak, dan horen we dat graag. Meer info
hierover via Maurice Maas, wedstrijdsecretaris@olympia60.nl

Za. 3 feb. 2018

Carnavalsmiddag

Za 2 juni 2018

Allemaal Olympia Toernooi

8, 9 & 10 juni

Weekendkamp

Trainers gezocht!
De JO17-2 zoekt met spoed een trainer. Ben of ken jij iemand die op maandag en woensdag vanaf 20.00u
met hen aan de slag wil? Neem contact op met Andre van Gool, jeugdonder19@olympia60.nl
Keeperstrainer JO7 t/m JO11 John Blous zoekt een assistent-trainer (op dinsdag van 18.15 tot 19.00uur)
Interesse?: mail Rolf Rombouts, jeugdvoorzitter@olympia60.nl
D.D.O.O.
De indeling voor dit Dongense zaalvoetbaltoernooi zit nogmaals als aparte bijlage bij deze mail.
Zorg allemaal voor juiste schoenen & scheenbeschermers en ben op tijd aanwezig i.v.m. de strakke planning.
Voor alle jeugd vanaf de JO13: we zoeken nog coaches voor de jongste teams;
je kan dit als Maatschappelijke Stage doen, superleuk! Meld je bij Andre van Gool.
Datum
Ochtend (8.00u)
Middag (13.00u)
Avond (18.00u)
Wo. 27 december
JO10
JO13
JO15
Do. 28 december
JO9
JO17
Vr. 29 december
JO11
JO14
Leiders
Za. 30 december
JO8
JO12
JO19
Indoor Soccer Toernooi op zaterdag 13 januari
Ook dit jaar gaan we voetballen bij Indoor Sports ‘Parkzicht”; Parklaan 1 in Raamsdonksveer .
Belangrijk!!: We gaan er vanuit dat alle spelers deelnemen, maar mocht je toch echt niet kunnen, dan graag
afmelden voor 30 december via jeugdsecretaris@olympia60.nl
Zorg voor eigen sportkleding, (normale) voetbalschoenen en scheenbeschermers (evt. een eigen bidon o.i.d.)
Graag 15 minuten van te voren aanwezig, zodat we op tijd kunnen starten.
9.00 tot 10.15 uur
JO7, JO8 en JO9-3
10.15 tot 11.30 uur
JO9-1 & 2, JO10 en JO11
11.30 tot 12.45 uur
JO12 en JO13
13.00 tot 14.30 uur
JO14 en JO15
14.30 tot 16.00 uur
JO17 en JO19
Alvast voor in de agenda:

- Zaterdag 2 juni: Allemaal Olympia, voor alle leden en ouders.
- Vrijdag 8 t/m zondag 10 juni: Weekendkamp voor alle jeugd vanaf JO8.

Heb je suggesties of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, mail dan naar jeugdcommissie@olympia60.nl

