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NIEUWSBRIEF 9 – SEIZOEN 2018-2019
Beste ouder,
Beste speler,
Om het jaar te starten willen we jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen met veel uitdagende
sportieve momenten en veel plezier op en rond het voetbalplein.
Inmiddels zijn de reeksindelingen voor de ploegen provinciaal, gewestelijk en interprovinciaal gekend.
Alles staat aangeduid in de kalender van de spelers in ProSoccerData. We zijn zeer blij dat veel ploegen
na nieuwjaar in een hogere reeks konden worden ingeschreven, wat een blijk is van het sportief sterke
niveau van onze jeugdwerking. Hierbij een aantal weetjes om het nieuwe jaar mee in te zetten:

EERSTE TRAINING EN NIEUWJAARSRECEPTIE OP 4 JANUARI 2019
KVK Ninove nodigt iedereen uit op hun nieuwjaarsreceptie op 4 januari vanaf 20u00. Muzikale
omlijsting is voorzien met “MooyZo-dj” Danny de Groot en een gastoptreden van Luc Jones. Iedereen
is van harte welkom op “De Kloppers” voor een hapje en een drankje.
In tegenstelling tot wat eerder in onze laatste nieuwsbrief werd vermeld zullen de trainingen hervat
worden op vrijdag 4 januari. Omdat onze club een nieuwjaarsreceptie organiseert op bovenvermelde
dag zullen we alle lichtingen één uurtje laten trainen op vrijdag. Je kan nagaan in ProSoccerData hoe
laat de training voor uw ploeg precies zal plaatsvinden.
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JEUGDEETFESTIJN 9 & 10 FEBRUARI 2019

Het eetfestijn wordt ingericht om ervoor te zorgen dat de jeugdwerking over de financiële middelen
beschikt om de sportieve werking zo professioneel mogelijk te ondersteunen. Alle spelers krijgen 4
vrijkaarten ter waarde van in totaal 10€ zoals voorzien werd als onderdeel van het inschrijvingsgeld.
Alle spelers ontvangen daarnaast nog 10 kaarten ter waarde van 25€ om zelf te verkopen. Wij hopen
zoveel mogelijk familie en vrienden van onze spelers op ons eetfestijn te kunnen ontmoeten en
rekenen op jullie steun voor een sterke kaartenverkoop. De kaarten werden nog voor de winterstop
verdeeld bij de meeste ploegen. De ploeg die gemiddeld per speler het hoogst aantal kaarten verkocht
heeft, wordt getrakteerd op een spaghettiavond voor de ganse ploeg! De kaarten worden afgerekend
in de laatste week van januari!
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KVK NINOVE JEUGD QUIZ OP VRIJDAG 22 MAART 2019
KVK Ninove jeugdwerking organiseert een spannende quiz ten voordele van de jeugd. Deelname kost
25€ per ploeg van 4 deelnemers. Inschrijven kan vanaf nu via jeugdbestuur@kvkninove.be. Er kunnen
30 ploegen deelnemen. Tom Vandenbulcke, SPORZA radiopresentator, zal de quizmaster met dienst
zijn. Wij bedanken Tom alvast voor zijn enthousiaste initiatief en medewerking!

HERINNERING PAASSTAGE
Van dinsdag 16 tot en met donderdag 18 april 2019 voorzien wij een vrijblijvende driedaagse stage op
de Kloppers voor de lichtingen U7 tot en met U19. Het inschrijvingsgeld voor deze stage bedraagt 100
euro, inschrijven kan via mail: tvjo@kvkninove.be of via het eenvoudig inschrijvingsformulier op onze
website.

TIP VAN ONZE TVJO: VERBETER JE ZWAKKE BEEN
Als je met twee benen goed kan passen en schieten heb je een groot voordeel als voetballer. De
tegenstander weet dan niet hoe hij jou moet dekken want jij kan vanuit elke positie op goal schieten
of een mooie pass geven. Oefenstof: Je kunt je zwakke been trainen door tegen een muur te passen
met je ene been en als de bal terugkomt speel je met je andere been. Dus links, rechts, links, rechts.
Als je dat heel goed kan kun je proberen om alleen met je zwakke been te passen. Ben je rechts dan
ga je nu steeds met links de bal tegen de muur passen, ben je links dan doe je het andersom. Ook het
verbeteren van je zwakke been is een kwestie van veel oefenen. Veel succes met het oefenen!
Bron: sport.infonu.nl

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove
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