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# NIEUWSBRIEF ROOD-WIT VELDHOVEN JO9/JO8 #
Beste spelers, ouders e/o verzorgers,

Einde seizoen
Bijgaand treffen jullie de 2e en tevens laatste nieuwsbrief van dit seizoen aan. Het seizoen zit er
alweer op. Voor de 2e jaars F (JO9 categorie) was het even een omschakeling van een half veld
naar een kwart veld. Voor de overgekomen mini’s en nieuwe leden was het de eerste echte
kennismaking met voetbal; voor het eerst echte wedstrijden gespeeld met een keeper in het doel.
Progressie
Nieuwe manier van spelen, kleiner veld, veel balcontact; het heeft allemaal bijgedragen aan een
snellere ontwikkeling van de kinderen. Na een moeizame start voor vrijwel alle teams heeft het
merendeel zich gerevancheerd in de voorjaarscompetitie. Daarbij successen als de kampioenschappen van de JO9-1 en de JO8-1, en winst op het toernooi bij Eindhoven door de JO8-1.

Aankomend toernooi
We gaan met bijna de gehele JO9 en JO8 categorie op toernooi op 16 juni bij DVS in AalstWaalre, hier gaan met zijn allen trachten een mooi resultaat neer te zetten.
Meer informatie hierover kun je vinden op:
http://www.dvs-voetbal.nl/index.php/toernooien-2018
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Trainer en leiders
Er is goed werk geleverd door alle (startende) trainers. Het is toch even wennen om zo’n groep
stuiterende kinderen de basisbeginselen van het voetbal bij te brengen. Fijn dat het merendeel
ook volgend jaar doorgaat! Er zijn zelfs ouders gestimuleerd om volgend jaar ook deel te nemen
in de technische leiding van een team. Ditmaal zal er meer ondersteuning zijn van het (nieuwe)
technische hart van Rood-Wit onder leiding van Danny Blankers.
Teamindeling
Iedereen zal inmiddels de nieuwe teamindeling op de Rood-Wit site wel gezien hebben. Mochten
er hierover vragen zijn, dan kunnen deze op 11 juni rondom de ouderavond gesteld worden. Dit
kan zowel in groepsverband als individueel. Daarnaast bevat de ouderavond meer interessante
onderwerpen. Bekijk hiervoor het volgende artikel op de Rood-Wit site:
http://www.roodwitv.nl/nieuws/clubnieuws/678-ouderavond-11-juni-a-s
Niveau indeling is bewust lager ingezet voor de JO9-2 (4e klasse), JO9-3 (5e klasse) en de JO8-1
(3e klasse) om de kinderen zodoende de ruimte te geven zich te ontwikkelen en lekker te gaan
voetballen. Voor de JO9-1 zal dit echter niet gelden. Zij zullen zich gaan bewijzen met meer
tegenstand in de 1e klasse. Voor alle teams staat natuurlijk het plezier op de eerste plaats!
Doorstromers (JO9)
Er zullen ongeveer 17 kinderen doorstromen naar de JO11 en JO10 categorie. Middels deze weg
wil ik alle kinderen succes wensen in het vervolg van hun carrière binnen Rood-Wit. Bedankt voor
jullie gezelligheid en enthousiasme! Dit geldt ook voor de leiding en ouders. Voor verdere vragen
kunnen jullie voortaan terecht bij Angelique Smits (hoofdleider JO11 en JO10).
Aansluiters (JO7)
De huidige JO7 schuift in zijn geheel door naar de JO8 en JO9 categorie. Dit betreft een groep
gretige spelers, die klaar zijn voor de volgende stap. Zoals gezien bij de teamindeling zijn de JO7
kinderen gemengd met JO8 kinderen van dit jaar. Doordat er zo gemengde teams ontstaan,
hebben alle kinderen de ruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen. Vanuit deze teams zal
volgend jaar geselecteerd worden om een zo sterk mogelijk JO9-1 neer te zetten.
Start nieuwe seizoen
Exacte start van het nieuwe seizoen is nog niet bekend. We mogen vanaf 4 juni niet meer spelen
op de natuur(gras)velden van Rood-Wit. Deze zullen door de gemeente bewerkt en ingezaaid
worden. Er mag dan minimaal 2 maanden niet op gespeeld worden.
De verwachting is dat er in de laatste week van de schoolvakantie weer getraind zal worden. Dit
zal in overleg met de trainers van de teams gedaan worden, mede vanwege de vakanties.
Communicatie hieromtrent zal nog gedeeld worden in de nieuwe groepsapp per team.
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Voetbalkamp
Wederom een geslaagd F & mini’s kamp (JO9,8,7) mede dankzij de enthousiaste groep
vrijwilligers. In het bijzonder danken wij de ouders en leiders, die de gehele voorbereiding voor
hun rekening hebben genomen. Van het bosspel als start op de vrijdagavond tot de afsluiting met
een wedstrijd tussen de leiding en de kinderen. Waarbij een aantal bezielende moeders hebben
gezorgd voor de (on)gezonde voeding van de kinderen. ’t Caves was wederom een fijn
samenkomen van leiding, ouders en kinderen. Het samenbrengen van alle teams levert nieuwe
contacten en vriendschappen op, waarbij ieder kind deel uitmaakt van de Rood-Wit familie.

End of Season Party
Last but not least, is iedereen welkom op de END of SEASON Party. Deze vindt plaats op 30 juni
2018 (vanaf 14:00) met om 14:30 de officiële opening van het pannaveld met een
ballonnenwedstrijd. Verder worden alle kampioenen gehuldigd, is er een DJ en – niet geheel
onbelangrijk – gelden er aangepaste prijzen in de kantine. Wellicht tot dan!

Met sportieve groet,
Joris Verberne
Hoofdleider JO9/08-Jeugd
Tel: 06-10946262
Email: jorisverberne@icloud.com
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