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Selectietrainers onderbouw bekend 

De selectietrainers van de onderbouw zijn ook 

bekend: 

O14-1: Kerem Hancer & Burak Kelesoglu 

O13-1: Roy Walstra 

O12-1: Michael v/d Zande 

O11-1: Dario Smit en Jeroen Berkhout 

O11-5 (huidige O9-1): Peter Snoek & Marvin 

Vader 

O10-1: Jesper v/d Pol 

O9-1: Emiel Eppinga & Remco de Kok 

De plantenactie loopt t/m 11 april 

De begonia's zijn helaas uitverkocht, maar van 

de geraniums hebben we er nog genoeg. 

Op zondag 11 april a.s. stopt de verkoop.  

Bij meer dan 12 planten krijg je bovendien 

een zak potgrond van HUBO Heerhugowaard 

cadeau. 

Ga snel naar:                                              

https://shop.degroenzwartematen.nl    

 

Trainingsschema aangepast 

Vanwege de aangepaste avondklok geldt er 

vanaf woensdag 31 maart een nieuw  

trainingsschema. 

 

Let er wel op dat de Covid regels nog steeds 

van toepassing zijn: 

-Geen publiek bij de training 

-Kleedkamers mogen niet gebruikt worden 

 

Houdt de komende tijd de website goed in de 

gaten. Als er meer verruiming komt in de Covid 

regels zal het trainingsschema hierop  

aangepast worden. 

Yuri Cornelisse traint O8-1 en 2 

Op zaterdag 3 april kregen de spelers van de 

O8-1 en de O8-2 training van oud         

profvoetballer Yuri Cornelisse. 

De jonge talenten hebben genoten van de 

training en hebben veel bijgeleerd. Ze staan te 

popelen om alles wat ze geleerd hebben in 

praktijk te kunnen laten zien. 

Inschrijving Soccer Event van start 

Playing Soccer is Having Fun! 

Heb jij altijd al mee willen doen aan  

voetbaldagen in de zomervakantie, en wil je 

goed voorbereid het voetbalseizoen starten?  

Wil je veel plezier hebben met je  

voetbalvrienden/-vriendinnen én jezelf verbe-

teren?  

Ben jij O9, O10, O11, O12, O13 of O14 in  

seizoen 2021-2022? (geboortejaar 2008 t/m 

2013) 

Kom dan drie dagen voorbereiden op het  

nieuwe seizoen tijdens de trainingsdagen van 

Soccer Event. Lees voor meer info: 

www.soccerevent.nl  

https://shop.degroenzwartematen.nl/
https://www.svw27.nl/215/trainingsschemas/
https://www.svw27.nl/1/1370/de-plantenactie-svw-start-6-maart/
https://soccerevent.nl/
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SVW 27 organiseert FC Barcelona Voetbalkamp 2 t/m 4 mei 2021  

SVW ‘27 organiseert met FC Barcelona  bij SVW ’27 in 

Heerhugowaard van 2 t/m 4 mei 2021* (meivakantie) het 

driedaags Barca Academy voetbalkamp!  

Alle jongens en meisjes (voetballers en keepers) in de 

leeftijdscategorie 6 tot en met 16 jaar kunnen hier aan 

deelnemen. 

 

Wat kun je verwachten?: 

-Drie dagen met 2 training per dag van FC Barcelona  

trainers van 10.00-12.00 uur en van14.00-16.00 uur 

-De lunch wordt alle dagen verzorgd 

-FC Barcelona voetbalquiz 

-Origineel FC Barcelona trainingstenue, drink bidon en 

rugtas 

-Prijzen voor beste speler en persoonlijkheid, volgens de 

FC Barcelona normen en waarden 

-Certificaat met handtekeningen. 

-Diverse prijzen; gesigneerd FC Barcelona shirt, gesig-

neerd FC Barcelona elftalfoto, gesigneerd foto van speler 

van FC Barcelona. 

 

De grootste talenten maken kans om uitgenodigd te worden voor trainingen in Barcelona door trainers van de club. 

Bij FC Barcelona voetbalkampen en clinics beleef je de tijd van je leven. 

Schrijf je dus nu in via www.barcaacademy.nl.  
                *(Doorgang is afhankelijk van de dan geldende Corona maatregelen.) 

Ondanks dat de club nog steeds met de lockdown te maken heeft en we er naar 

snakken om weer een balletje te trappen op het voetbalveld tegen andere clubs, 

zitten de vrijwilligers van SVW'27 niet stil. Er worden reparatiewerkzaamheden 

verricht, sponsorborden worden opgehangen en vorige week is er een extra  

opslagruimte geplaatst voor de voetbalmaterialen van de club.  

De container moet alleen nog even in de kleuren van de voetbalvereniging  

SVW'27 worden geschilderd, maar dat gaat komende periode gebeuren door de 

vrijwilligers van de vereniging.  

SVW’27 bedankt de firma Bot Bouw uit Heerhugowaard, die deze container  

kosteloos beschikbaar heeft gesteld. 

Ook is de picknicktafel weer hersteld door een paar 

handige vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 

de club. Kom gerust eens langs op vrijdagmorgen 

tussen 9:00 en 11:30 uur om te kijken of het ook 

wat voor jou is. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Bedrijvigheid gaat gewoon door tijdens de lockdown 

Op 6 maart jl. was het “corona footgolf” 

parcours bij SVW’27. 

 Het gehele complex was omgetoverd 

tot een 12 hole footgolf baan. 

Alle teams van de O8 t/m O19 konden 

meedoen. Het was een super  

geslaagde dag. Op de website kan je 

hier meer over lezen en de foto’s  

bekijken die gemaakt zijn. 

Corona footgolf parcours 

Voetbalwijsheid 

 

https://www.barcaacademy.nl/
https://www.svw27.nl/1/1374/afgelopen-weekend-footgolf-op-de-club/


Flyers Soccer Event en Barcelona Academy 

 

 


