Alweer 3 nieuwe ploegen op VK Holsbeek
#makevkholsbeekgreatagain … Dat is een hashtag die je vast al eens opmerkte op een FBpost, instagram of één of andere nieuwsbrief. Vandaag kunnen we trots zijn op onze
werking, want VK Holsbeek blijft maar groeien!
Van amper 80 leden naar 280 in 2 jaar tijd, dat hadden wij niet verwacht en zelfs niet
durven dromen. Maar het is wel een feit.
We zijn dan ook enorm trots te mogen aankondigen dat we een extra U8 ploeg, een U11ploeg én nog een extra U15-ploeg hebben ingeschreven voor de terugronde van de
competitie.
We tellen dus twee U8-ploegen en DRIE (!) U15-ploegen.
Met onze U5, U6, U7, 2x U8, U9, U10,U11, 3x U15, en U17, de jeugdige reserven-ploeg, een
damesploeg en 2 seniorenploegen (in 2de en 4de provinciale) lopen onze velden dus goed vol.
16 ploegen tellen we ondertussen en we krijgen dagelijks nog aanvragen van nieuwe spelers
die in Holsbeek willen komen sjotten, ook al is het seizoen al halfweg!
Ons hoor je dus niet klagen. En we blijven gewoon lekker doorwerken aan
#makevkholsbeekgreatagain.

VK Holsbeek gaat samenwerken met de
Leuvense Keepersacademie!
VK Holsbeek had al een uitstekende samenwerking met Brynada
Sport voor onze jeugdvoetballers. David Caerts verzorgt met zijn
team de extra techniektrainingen op zondag en de zeer
gesmaakte voetbalstages in de Kerstvakantie, paasvakantie,
zomer enz.. Voetballers van alle clubs zijn van harte welkom!
Deze week kwam ook een samenwerking met de Leuvense Keepersacademie tot stand.
Zij zullen alle keeperstrainingen van de jeugd organiseren en we
bekijken de mogelijkheid om onze keepers de kans te bieden om
3-daagse stages te genieten, samen met keepers uit de streek.
Keepertraining op een uitstekend niveau, met veel fun en
verfijnde technieken. Precies wat wij voor onze jeugd willen dus!
Meer (praktische) info volgt binnenkort. Op
www.leuvensekeepersacademie.be kan je alvast kennismaken.

Voetbalstages en Techniektrainingen

De eerste week van januari 2022 is er Kerststage op VK
Holsbeek én we starten alweer een nieuwe reeks
techniektrainingen op zondag. Je kan altijd nog inschrijven
voor de techniektrainingen, ook als je niet van dag 1
kan/kon meedoen. Ook in de paasvakantie en
zomervakantie zijn er voetbalstages. Alles ism
Brynadasport.

We werken ook nog aan een stage voor
keepers in de zomer, ism de Leuvense
Keepersacademie.
Al onze stages genieten een hoge kwaliteit dankzij de samenwerking met gerenommeerde
organisaties, en zijn toch toegankelijk voor spelers van alle niveaus.
We merken dat zowel de techniektrainingen als de stages écht wel het niveau van de
deelnemers stevig opkrikt, en zeker ook bijdragen tot betere sociale contacten tussen de
ploegen. Hoe leuk is het om te zien dat een U6 na een training of wedstrijd een high-five
doet met een U11 speler, omdat ze mekaar kennen van een vorige stage. Alsof ze broers zijn

Meer info vind je- en inschrijven kan je - online via onze
website www.vkholsbeek2020.be
en dat kan nu al voor Pasen en augustus!

Op 7 & 14 mei organiseert VK Holsbeek ook weer een jeugdtornooi!

Je kan nu alvast je agenda aanvullen, want de wedstrijdplanning van ons tornooi staat
online op onze website www.vkholsbeek.be of www.vkholsbeek2020.be
Maar er is meer!
We ontwikkelden een aparte website én een mobiele app – voor iOS en Android –
waarmee je het ganse tornooi kan volgen, alle wedstrijdplanningen kan zien en tijdens het
tornooi ook alle uitslagen te zien krijgt. En voor de thuissupporters zullen er voortdurend
leuke sfeerfoto’s verschijnen. Gratis uiteraard allemaal!
Je kan deze site bekijken op je pc of mac via https://www.tournify.nl/live/vkh en/of je kan
de App “TOURNIFY” alvast downloaden zodat ook jij er helemaal klaar voor bent!
BELANGRIJK:
Voor een dergelijk tornooi hebben we heel wat vrijwilligers nodig uiteraard. We rekenen op
onze senioren-, reserve- en damesploeg maar ouders die graag enkele uurtjes komen
helpen zijn zeker welkom.
We hebben vooral nood aan scheidsrechters, mensen die graag pintjes tappen en koffies
schenken of hamburgers bakken, en medewerkers om de ploegen te ontvangen en de weg
te tonen naar de juiste kleedkamer. Wil jij graag meer betrokken zijn en helpen op de club
van je zoon of dochter?
Laat het ons zeker weten! Stuur een berichtje naar francis@vkholsbeek.be
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Het ganse jaar door sloven enkelingen zich uit voor
het plezier en geluk van elke spelers/speelster. Bij VKH doen ze dat allemaal zonder enig
persoonlijk belang, zonder financiële bedoeling. Elke week opnieuw. Altijd met plezier. Maar
soms is het allemaal wat veel voor enkelingen. In naam van deze mensen doen we bij deze
een oproep om hen te komen steunen. Vele handen maken licht werk, en onze vrijwilligers
willen ook wel eens een dagje niets doen natuurlijk. Sluit je aan bij deze groep fantastische
medewerkers, maar wees gewaarschuwd: het werkt verslavend!

We wensen jou, alle spelers, ouders, supporters, sponsors en partners, medewerkers en
toekomstige medewerkers
en de gemeente Holsbeek een zeer fijn nieuw jaar.
2021 was alweer een erg moeilijk jaar, en 2022 zal ook niet helemaal verlopen zoals we het
willen, maar laten we met z’n allen toch genieten van wat kan. Grote en kleine dingen.
We wensen jou een goede gezondheid, heel veel liefde en vriendschap.
En op tijd en stond een goed glas champagne met vrienden.

Tot slot nog iets over goede voornemens ..
Ja, VK Holsbeek heeft nog een zeer goed voornemen voor 2022!
We vertellen nog niet wat het is, omdat dat nog niet kan, maar we weten wel al dat het ons
gaat lukken.
Zonder enige twijfel. Omdat we de middelen en de mensen hebben.
Hou ons dus in de gaten, want ons voornemen is zonder twijfel het mooiste wat we ooit
meemaakten op VK Holsbeek.
Met fantastische groeten,
Namens het bestuur van uw club.
V.K. Holsbeek

Volg ons:
op Facebook https://www.facebook.com/vkholsbeek.jeugdwerking
via de website www.vkholsbeek.be www.vkholsbeek2020.be
Instagram vkholsbeek (official)
#makevkholsbeekgreatagain

