Nieuwsbrief november 2012 V
Vooeettbbaallsscchhooooll E
Eeem
mssm
moonndd
Tijdens onze trainingen proberen wij de kinderen uit te dagen op het gebied van coördinatie en techniek. We
proberen op te leiden tot technisch vaardige spelers, die in staat zijn een man te passeren en met beide benen
kunnen passen en trappen. Als gevolg hiervan zullen de spelers zich kunnen onderscheiden bij hun eigen club
van medespelers en tegenstanders.
We hebben nu 8 trainingen van de najaarsreeks gehad. Wij, de trainers, merken dat de kinderen enthousiast en
leergierig zijn tijdens de trainingen. Ook zien wij dat ieder kind op zijn/haar niveau progressie boekt op het
gebied van coördinatie en techniek. Er zijn nog 2 trainingen, te weten 11 en 18 november 2012.
Op woensdag 24 oktober 2012 heeft de Voetbalschool Eemsmond een Nederlands Techniek
Kampioenschap georganiseerd bij de VV Middelstum. Gerard, Jan, Marshall en Bob hebben deze dag in goede
banen geleid. Zo goed zelf dat Milan Zeeman en Jari Kolthof op zondag 28 oktober 2012 mochten meedoen aan
de Nederlandse Techniek Kampioenschappen (NTK) voetbalfinales op het NSC Papendal te Arnhem.
Naast Milan en Jari hebben ook Kevin Kamminga en Cameron Waaienberg meegedaan aan deze NTK. Tijdens
de NTK strijden de beste jeugdvoetballers van Nederland om de begeerde prijs, de beste techniekspeler van
2012!!
Met trots kunnen wij melden dat Jari in de leeftijdscategorie tot 6 jaar de beste techniekspeler van 2012 in de
leeftijd tot 6 jaar is geworden. JARI, GEFELICITEERD!!!! Ook Milan, Kevin en Cameron gefeliciteerd met
jullie deelname aan het NTK 2012. Voor meer informatie en foto’s over de NTK 2012 klik dan hier:
http://www.voetbalschooleemsmond.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:jari-kolthofwinnaar-ntk-2012&catid=21:nieuws&Itemid=87
Tijdens de start van de najaarscursus 2012 heeft de Voetbalschool een nieuwe trainer, Eddy Tuik. Eddy heeft
gevoetbald bij BV Veendam, Appingedam en Holwierde. Wilt u meer weten over Eddy klik dan hier:
http://www.voetbalschooleemsmond.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=183:evenvoorstellen-nieuwe-trainer-eddy-tuik&catid=21:nieuws&Itemid=87
In januari/februari 2013 geeft voetbalschool Eemsmond weer een zaalcursus van 5 bijeenkomsten in Sporthal
Eelwerd. De data zijn: 13, 20, 27 januari en 3 en 10 februari. Voor meer informatie over, en opgave voor, de
zaalcursus klik hier:
http://www.voetbalschooleemsmond.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=188:inschrijvingzaalcursus-2013-geopend&catid=21:nieuws&Itemid=87
In maart starten we weer met onze voorjaarscursus serie. De data voor de voorjaarscursus volgen in januari
2013 op de dan waarschijnlijk vernieuwde, website van de voetbalschool.

De Trainers

V
Vooeettbbaallsscchhooooll EEeem
mssm
moonndd
Farmsumerweg 104
9902 BW Appingedam
Tel.: 06-51122573

