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VOETBAL, SPORT &
FUN CAMPS 2019
PARTNERS
Het voetbal- en
sportspektakel dat je
niet mag missen!

VOETBAL EN FUN CAMP
In 2019 presenteren wij de 12e editie van de grootste sportactiviteit voor
kinderen in de regio Twente, “Het Voetbal, Sport en Fun Camp”, georganiseerd
door de Twentsche Voetbalschool. Een gevarieerd sportprogramma en educatief
programma op de mooiste sportaccommodatie van de regio. Er zijn veel voetbal
activiteiten die worden aangeboden, maar ook helaas veel van hetzelfde. Wij
onderscheiden ons door een afwisselend programma met veel voetbal maar ook
diverse andere sporten.

LOCATIE
Al onze activiteiten vinden plaats op het sportcentrum van de Universiteit Twente.
Drie dagen lang leer je van alles over voetbal en diverse andere sporten en
verbeter je jouw vaardigheden.

LUNCH & VERZORGING
Na een intensieve voetbaltraining of spannende activiteit krijg je lekkere trek. De
kinderen krijgen daarom alle dagen tussen de middag een lunch aangeboden.

KOSTEN
Voor drie dagen een super gevarieerd sportaanbod met een exclusief educatief
programma, sportlunch, tenue, certficaat met teamfoto en exclusief aandenken
voor een bedrag van slechts 135 euro.

VOETBALPROGRAMMA
Gedurende drie dagen worden alle spelers door de organisatie in een team
ingedeeld. Het programma duurt dagelijks van 9.30 tot 15.45 uur.
Er worden diverse voetbalvormen aangeboden: van spel- en circuitvormen tot
verschillende wedstrijdvormen. Daarnaast zal er elke dag twee uur een andere
uitdagende sportactiviteit worden aangeboden zoals tennis, zwemmen, boksen,
atletiek of judo.
Alle activiteiten staan onder leiding van de Twentsche Voetbalschool. Gedurende
het camp slapen de kinderen gewoon thuis.

DUURZAAMHEID EN EDUCATIE
MET NANO PROEFJES

CAMPS 2019
Camp 1: 16 t/m 18 juli
Camp 2: 23 t/m 25 juli
Camp 3: 19 t/m 21 augustus

Sportiviteit is een belangrijk onderwerp tijdens
het camp. Echter, ook duurzaamheid en
educatie zullen een rol spelen. Samen met de
Pre-Unversity van de Universiteit Twente zal
er een Kids College worden gegeven. Kinderen
zullen worden meegenomen in de wereld van
de Nano technologie.

INSCHRIJVEN
Om mee te doen aan het Voetbal - sport en fun camp hoef je geen lid te zijn van
een voetbalvereniging. Ook maakt het niet uit in welk team je speelt.
Inschrijven is mogelijk voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Schrijf je snel in, want de ervaring leert dat de plekken snel vergeven zijn!

PAKKET
Het pakket bestaat dit jaar uit:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drie dagen professionele voetbaltraining
Educatie - kids college met Nano proefjes
Drie dagen kennismaken met andere uitdagende sporten
Deskundige begeleiding
Iedere dag een heerlijke lunch en voldoende drinkpauze’s
Tenue
Certificaat
Aandenken voor iedere deelnemer
Trainen op het schitterende sportcomplex van de Universiteit Twente
in Enschede
Prachtige prijzen voor de winnaars!

INFO &
INSCHRIJVEN
Check onze website,
twentschevoetbalschool.nl
Wees er snel bij, want vol is vol!

CONTACT
Twentsche Voetbalschool
Corr. adres: Reelaan 37
7522 LS Enschede
info@twentschevoetbalschool.nl
www.twentschevoetbalschool.nl
Contactpersoon: Frank Eulderink

De Twentsche Voetbalschool heeft
tevens een samenwerking met het
Vakantiefonds Twente. Bedrijven,
instanties en particulieren kunnen bij
dit fonds plekken beschikbaar stellen
aan kinderen van wie de ouders niet
de financiële mogelijkheden hebben
om deel te nemen aan het Voetbalsport en fun camp.

LOCATIE
Sportcomplex
Universiteit Twente

