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Zaterdag 10 december 2016

Winterstop 2016‐2017

Jeugdfeest Sporting Burcht FC

In de periode van 19 december 2016 tot en
met 2 januari 2017 houden wij onze jaarlijkse
winterslaap en zijn er géén wedstrijden én
géén trainingen…

Vóór, tijdens én na de thuiswedstrijden van onze
jeugdploegen
Verdere info volgt!

De trainingen worden hervat vanaf 3 januari 2017

Zondag 27 november 2016
FootLunch Sporting Burcht FC

Gebraad met groentjes en
kroketten!
Voor verdere info, zie de flyer die deze week werd
uitgedeeld aan de jeugdspelers

Tweede ronde LAVA‐beker
Alleen onze U15‐ploeg is erin geslaagd om zich te
plaatsen voor de tweede ronde.
Zij nemen het daarin op tegen RVC Hoboken, en dit
op 26 december om 12.30u
(op de terreinen van Schilde)
Veel succes, jongens!!!

Omdat onze jeugdspelers niet
allemaal ‘Patrick’ heten…
Gelieve de clubkledij van uw zoon/dochter te
naamtekenen!
Nog te vaak vinden we bij de verloren voorwerpen
truien, wedstrijdkousen of andere kledij waarop
geen naam staat vermeld.
Het is dan ook moeilijk om deze kledij terug aan de
eigenaars te bezorgen…

Wintertornooien
Zaterdag 17 december: U7‐U8‐U10B‐U13 Jong
Antwerpen Sport
Zaterdag 17 december: U11B KFC Brasschaat
Zondag 18 december: U11A K. Rumstse SK (indoor)
Zaterdag 30 december: U10B RVC Hoboken
(indoor)
Zondag 8 januari: U11(mix) St. Job
De uitnodigingen voor deze tornooien gebeuren
door de trainers van deze ploegen

‘Winter is coming…’
!!Wijze raad van onze jeugdcoördinatoren!!
“Tijdens de wintermaanden kan het gebeuren dat we moeten voetballen op een harde of bevroren
ondergrond. Het is in dit geval aangewezen om niet met de ‘klassieke’ voetbalschoenen te spelen, maar wel
met ‘multistuds’ of gewone sportschoenen. Dit om blessures te vermijden…”
“Vergeet bovendien ook niet om zowel tijdens trainingen als tijdens de wedstrijden thermische kledij te
dragen!”

Wat denken jullie van een matchke tegen de ouders?

Noteer alvast in uw agenda: vrijdagavond 28 april 2017 dagen de jeugdspelers hun ouders uit voor een
wedstrijd op het scherp van de snee…
Wil je als ouder meewerken aan de organisatie van dit evenement: graag! Geef een seintje aan onze
jeugdvoorzitter Pieter Spooren (spooren.pieter@gmail.com )

Tornooien Jeugd Sporting Burcht FC
De data voor de eigen tornooien zijn intussen bekend
Zaterdag 6 mei 2017 : thuistornooi voor U13 – U15 – U17
Zondag 7 mei 2017 : thuistornooi voor U10 – U11
Zaterdag 13 mei 2017 : thuistornooi voor U6 – U8
Zondag 14 mei 2017 : thuistornooi voor U7 – U9

Even voorstellen…
Mike De Nocker
trainer U11B én lid van het jeugdbestuur Sporting Burcht FC
Mike is de trotse papa van twee getalenteerde jeugdvoetballers: Simon (U10) en Max (U11). In onze club
neemt hij twee belangrijke taken op zich: hij is de erg gewaardeerde trainer van onze U11B‐ploeg én hij is lid
van ons jeugdbestuur als afgevaardigde van onze trainers. Daarnaast is hij ook een aanspreekpunt voor de
ouders en familieleden van alle jeugdspelers.
Heb je een vraag in verband met de jeugdwerking? Dan kan je die zeker ook aan Mike stellen, en dit voor of na
een training, via e‐mail (mikedenocker@gmail.com) of telefoon (0475/983 508).

