Kaboutervoetbal SJO t´Hogeland
De SJO t’Hogeland start direct na de zomervakantie met kaboutervoetbal. Kaboutervoetbal is
voor 4 en 5 jarigen. Deze kinderen zijn nog niet speelgerechtigd om bij de KNVB wedstrijden te
voetballen, maar kunnen bij SJO t’Hogeland wel terecht om leuke gerichte trainingen te volgen die
passen bij deze leeftijdscategorie.
De beginnende kneepjes van het voetbalspelletje zullen stap voor stap worden aangeleerd. Niet
alleen spelenderwijs leren omgaan met de bal, maar ook goed omgaan met elkaar zoals dat in een
teamsport hoort. Tijdens de trainingen, die ongeveer drie kwartier duren, leren de kinderen hoe ze
de bal moeten trappen, hoe ze moeten dribbelen, passen, schieten op doel en nog een aantal
technische elementen.
De eerste drie trainingen voor een speler zijn gratis. Daarna dient het kind lid te worden van één van
beide moederverenigingen. Informatie hierover is te vinden op www.sjo-thogeland.nl
De trainingen voor de 6, 7 en 8 jarigen vinden plaats op de dinsdag of woensdag. De trainingstijden
worden nog bekend gemaakt op de site van SJO t’Hogeland.
De trainingen voor de 4 en 5 jarigen vinden plaats op de zaterdagochtend van 09:30 tot en met
10:15. Wanneer de groep te groot wordt, zal deze opgesplitst worden en traint de 2e groep van 10:15
tot en met 11:00.
Om in te kunnen schatten of SJO t’Hogeland een team kan opgeven voor een JO8 competitie, willen
wij graag alvast inventariseren welke 6 , 7 en 8 jarigen op voetbal willen en vanaf 27 of 28 augustus
2019 gaan meetrainen.
Hetzelfde geldt voor de 4 en 5 jarigen. Hierbij willen wij ook alvast inventariseren hoeveel kabouters
de trainingen willen gaan volgen, zodat eventueel tijdig twee groepen gevormd kunnen worden. De
trainingen voor de kabouters starten op zaterdag 31 augustus.
Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:
- Voor + achternaam kind;
- Geboortedatum;
- Woonplaats;
- Adres + huisnummer;
- Telefoonnummer;
- Mailadres.
Deze gegevens kunnen gemaild worden naar jorisbos1988@gmail.com.
Voor aanmelden of extra informatie betreffende het kaboutervoetbal kan contact opgenomen met
Joris Bos (0645481513 of jorisbos1988@gmail.com).

