Kennismakingsdagen Jeugdvoetbal
K Retie SK – KSK Branddonk
Dit jaar zijn onze kennismakingsdagen ingepland op 18 en 25 april
alsook op 22 en 29 augustus telkens van 18u tot 19u
en dit voor alle jongens en meisjes van het jaar 2011, 2012, 2013 en 2014 – ongeacht hun
niveau.
Locatie naar keuze :
sportcomplex Vossekot, Geenend 11 te Retie.
sportcomplex Groenedijk 15 te Retie
Die dag kun je samen met onze andere duiveltjes even trainen en een
wedstrijdje spelen. De ouders krijgen voorafgaandelijk aan de hand van een
PowerPoint een korte voorstelling van de sportieve werking door onze TVJO.
Je kunt er vragen stellen aan de leden van de sportieve cel die onze spelers
en trainers van nabij begeleiden.
Op woensdag 29 augustus om 18u is er een laatste wervingsdag op de 2
sportcomplexen (Vossekot / Groenedijk). Iedereen is van harte welkom.
Oudere kinderen (van het jaar 2011 (U8) en ouder) kunnen dadelijk mee
trainen met één van onze duiveltjesploegen. Het merendeel van onze trainers
is gediplomeerd. Onze duiveltjes trainen één keer per week een uurtje
(meestal op woensdag).
Kinderen van het geboortejaar 2014 en 2013 (resp. U5 – U6) spelen 2 tegen
2. Vanaf het geboortejaar 2012 (U7) spelen ze een wedstrijdje van 5 tegen 5.
Een voetbaltas ontvang je bij de eerste officiële wedstrijd.

Huidige U6

Jawel - ook voor meisjes !!!
Kom eventueel samen met een vriendinnetje naar een kennismakingsdag om
deze mooie sport te ontdekken.
Je kunt voetballen met onze jeugdploegen tot en met de leeftijd van 20 jaar
(U21). Een meisje mag één jaar lager voetballen. Er is een aparte kleedkamer
voor de meisjes. Op een iets oudere leeftijd kun je eventueel overstappen
naar de meisjesploegen van FC Schoonbroek. Sinds 2015 is er een
samenwerkingsverband met deze club.
Tot slot brengen we nog onder de aandacht dat er binnen de samenwerking
jeugdvoetbal een Voetbal Academie is opgericht die de mogelijkheid zal
bieden om alle spelertjes vanaf het geboortejaar 2011 (U8) tem 2008 (U11),
hun techniek bij te schaven door gespecialiseerde techniektrainers.
Zie ook www.kskretie.be

www.kskbranddonk.be

Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij :
- Kim Smets 0475/557 613, coördinator onderbouw samenwerking K
Retie SK – KSK Branddonk
- Davy Van Dooren 0493/510 511, sportief verantwoordelijke (TVJO)
samenwerking K Retie SK – KSK Branddonk
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