
             
 
We zijn weer begonnen! De eerste bekerwedstrijden zijn al weer gespeeld.  Laten we hopen dat 
Covid’19 dit seizoen geen roet in het eten gooit. 
Tijdens een van onze adviesgesprekken, met een lidvereniging  van NKS-Voetbal, kwam de vraag 
naar voren: “Wat is het verschil van het Kick-off programma van NKS-Voetbal en de pupillencursus 
van de KNVB”? 

• Onze Kick -off is niet bedoeld om professionele trainers op te leiden, het kan er wel een 
aanzet toe geven. 

• Kick-off is wel bedoeld om beginnende trainers, coaches en jeugdleiders, die door de 
vereniging gevraagd zijn om een vacature op te vullen, te helpen bij hun eerste stappen op 
de weg van verantwoorde begeleiding van de jeugd. 

• Ook trainers, coaches en jeugdleiders met enige ervaring, kunnen veel profijt hebben van de 
Kick-Off. 

• Voor wij bij de vereniging met een Kick-off starten, is er een overleg tussen  de vereniging en 
de sportadviseur, om een op maat gesneden theoretisch en praktisch programma samen te 
stellen.  

• Er wordt ruime aandacht besteed aan de pedagogische en didactische aspecten van de 
jeugdbegeleiding.  

• Er worden geen kosten per deelnemer in rekening gebracht en de kosten worden geheel of 
grotendeels gedekt door de waardebon van € 360,-- die iedere vereniging van NKS-Voetbal 
jaarlijks ontvangt. 
 

      
 
Soccer Challenge 2021. 
Bij onze lidvereniging RKSV de Ster vond dit jaar weer de traditionele  
Soccer Challenge plaats. Liefst 155 jongens en meisjes hadden zich  
aangemeld en kregen in de laatste vakantieweek een mooi programma  
voorgeschoteld met heel veel leuke activiteiten. 
44 vrijwilligers offerden een week van hun vrije tijd op om deze jeugdigen  
een plezierige week te bezorgen.          

Voorzitter Piet van Mölken was ook dit jaar weer aanwezig om de 
aangevraagde fair-play bekers uit te reiken. Hij benadrukte vooral het 
fatsoenlijk gedrag en de voorbeeldfunctie die sommige voetballers 
uitstralen. Ook sprak hij zijn waardering uit voor al die vrijwilligers en 
door de jeugdigen werd daar een geweldig applaus aan toegevoegd. 
Tot slot bedankte hij de organiserende vereniging en wenste hun veel 
succes in het nieuwe seizoen. 

+++  Binnenkort wappert  de NKS-Voetbal vlag vrolijk  bij de wedstrijden van de  vereniging DSE uit 

Etten- Leur. Ook zij zijn lid zijn geworden van NKS-Voetbal. Ze zijn van harte welkom en we zien uit 

naar een vruchtbare samenwerking +++  

 NKS-Voetbal: sterk in ondersteunen.   
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   https://www.facebook.com/nksvoetbal  

  

Bij de Essche Boys start op 13 

september de eerste Kick-Off van 

het seizoen. o.l.v sportadviseurs 

William van Overbeek en 

Mathieu van der Steen. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nksvoetbal

