
 

 

Training 

Vandaag was alweer de laatste zaaltraining voor de Kabouters. In een korte tijd hebben zich 
veel nieuwe kinderen aangemeld bij de Kabouters. Er zijn op dit moment ongeveer 25 
kinderen die wekelijks op een laagdrempelig manier het voetbal leren kennen.  

Na een welverdiende vakantieperiode zal er vanaf zaterdag 10 maart 2018 weer buiten 
getraind worden op het trainingsveld. Doordat de groep inmiddels behoorlijk groot is en we 
ook merken dat het niveau tussen Kabouters (4- en 5-jarige) en 6-jarige (JO7) groter is 
geworden, hebben we besloten om de Kabouters en de kinderen die in de JO7 spelen apart 
te laten trainen. Beide groepen trainen op zaterdagochtend van 10:00 – 11:00 uur, maar 
wel apart van elkaar. Jeroen Bakker zal voor de JO7 de training blijven verzorgen.  

Voor de Kabouters zijn wij dus nog op zoek naar enthousiaste ouders die ongeveer eens in 
de 3 weken training wil geven. Er zal dan een roulatieschema worden gemaakt. Wij streven 
ernaar om met twee ouders voor de groep te staan om zoveel mogelijk aandacht te kunnen 
geven aan het lesgeven. Als je interesse hebt om af en toe een training te geven aan de 
allerkleinste, stuur dan een bericht naar Erwin Verkade. 

 

JO7 voorjaarscompetitie 2018 

Ook zal er net als vorig seizoen een voorjaarscompetitie gehouden worden met regionale 
verenigingen. De eerste wedstrijd is op zaterdag 24 maart 2018 in Havelte. Het volledige 
wedstrijdprogramma zal later nog volgen. In totaal zullen er op vijf zaterdagochtenden 
wedstrijden worden gespeeld in Havelte, De Wijk, Ruinen, Koekange en natuurlijk 
Ruinerwold. Op deze ochtenden is er geen training voor de JO7. Op dit moment hebben we 
zelfs voldoende kinderen om twee JO7 teams te maken bestaande uit 5 à 6 kinderen. Team-
indeling volgt later. We zijn ook nog op zoek naar een ouder die de kinderen tijdens de 
wedstrijden wil begeleiden.  

 

 


