In de Kalklijn

Het is nog steeds mogelijk om
een starterskit aan te vragen.
Wil je starten met 35/45+
voetbal, vraag de kit boordevol
informatie en materiaal aan
via: oost-marketing@knvb.nl

Inschrijven voorjaarsreeks
Nu het einde van de najaarsreeks 2012 nadert en enkele poules hun laatste toernooi zelfs al
gespeeld hebben is het moment daar om vooruit te kijken naar de voorjaarsreeks van 2013. De
voorjaarsreeks van 2013 zal, net als de najaarsreeks 2012, op minimaal vier vrijdagavond
plaatsvinden. Te weten 1/3, 22/3, 12/4 en 26/4. Elke vereniging zal tijdens deze reeks minimaal
eenmaal gastheer zijn.
Teams die hebben deelgenomen aan de 35/45+ najaarsreeks van 2012 worden automatisch
ingeschreven voor de 35/45+ voorjaarsreeks van 2013. Klik hier om te zien welke teams dit
betreft. Mocht dit niet wenselijk zijn dan kan een afmelding worden verzonden naar de afdeling
Wedstrijdzaken ter attentie van Gerard Elshof via oost-competitie-veld@knvb.nl.
Nieuwe teams kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar ditzelfde mailadres.
Vermeld hierin de naam van de vereniging, of het een 35+ of 45+ team betreft en welk 35/45+
contactpersoon wij kunnen noteren voor correspondentie. Aanmelden voor de 35/45+
voorjaarsreeks kan tot 24 januari 2013.

Op maandag 17 december zal
bij Quick 1888 een 35/45+
Informatiebijeenkomst
plaatsvinden. Geïnteresseerden
(uit de regio Nijmegen e.o.) zijn
van harte welkom! Meld je aan
via oost-marketing@knvb.nl.

Trainingsweekend onder leiding van John de Wolf
Zwoegen in de regen met windkracht acht. De Nederlandse weeromstandigheden maken onze
amateurvelden momenteel niet de ideale plek om je voor te bereiden op de tweede
seizoenshelft. Daarom biedt premium bandenmerk Continental, hoofdsponsor van het 7x7
35/45+ voetbal, de unieke mogelijkheid om met zes voetbalvrienden een ultiem trainingskamp in
het buitenland te beleven onder leiding van John de Wolf.
Hoe kun je kans maken?
Ga naar www.hetultiemetrainingsweekend.nl, sleep je vrienden mee naar het trainingskamp en
wie weet zijn jullie binnenkort de winnaars! De actieperiode loopt van 28 november tot 31
januari. Kort daarna zal het Ultieme Trainingsweekend plaatsvinden.

Als gastvereniging fungeren
tijdens een voorronde van het
NK 35/45+ op 24 mei 2013?
Mail dan verenigingsnaam,
veldencapaciteit en gewenste
categorie (35+ of 45+) naar
oost-marketing@knvb.nl

De perfecte voorbereiding
Een trainingskamp in het buitenland is de perfecte voorbereiding op de Continental 7x7 35/45+
toernooien, die traditioneel worden gespeeld na afloop van de reguliere competitie! De
inschrijving voor deze toernooien start begin maart. Zowel KNVB-leden als niet-leden kunnen
deelnemen. Een ideale gelegenheid om oude voetbalmaten weer op te trommelen voor een
gezellige pot voetbal tegen leeftijdsgenoten. Kijk alvast voor informatie op
www.voetbal.nl/7tegen7

Uitslagen doorgeven voor- en najaarsreeks
Heb je nieuws of tips over
35/45+ voetbal in district Oost
of leuke weetjes voor ‘De
Kalklijn’? Mail de redactie:
oost-marketing@knvb.nl

Oktober

Wil je deze nieuwsbrief ook in
je mailbox of juist niet meer?
Meld je aan of af via:
oost-marketing@knvb.nl

Via voetbal.nl kunnen alle deelnemende teams het programma, de uitslagen en de stand van
hun 35/45+ voor- of najaarsreeks bekijken. Om deze site zo up to date mogelijk te houden dient
de organiserende vereniging de uitslagen van alle gespeelde wedstrijden op haar
accommodatie per mail (Oost-competitie-veld@knvb.nl) door te geven. Hier vragen we graag
uw aandacht voor.

Voor in de agenda:
e

1 maart 1 speelavond 35+/45+ voorjaarsreeks seizoen 2012/’13
e
22 maart 2 speelavond 35+/45+ voorjaarsreeks seizoen 2012/’13
e
12 april 3 speelavond 35+/45+ voorjaarsreeks seizoen 2012/’13
e
26 april 4 speelavond 35+/45+ voorjaarsreeks seizoen 2012/’13
24 mei 2013 voorrondes NK 35/45+
31 mei 2013 districtsfinale NK 35/45+
15 juni 2013 landelijke finale NK 35/45+
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