
ZONDAG 12 JULI 2020
VOORSPEELDAG

Heb jij de drive, het doorzettingsvermogen, de juiste instelling en wil 
jij je graag maximaal ontwikkelen onder de juiste weerstand? Meld je 

dan aan voor de voorspeeldag!

Vanaf augustus 2020 start de 
Twentsche voetbalschool met een 
nieuw concept: 4 selectieteams onder 
leiding van een professionele staf voor 
jongens en meiden.

De nieuw te vormen opleiding zal 
onderdeel uitmaken van de Twentsche 
Voetbalschool en zal daarin als zijnde 
selectie teams een aparte afdeling 
vormen. De selectie team trainingen 
zijn aanvullend op de clubtrainingen.

LEEFTIJDSGROEPEN
(Onder voorbehoud)

• Selectie Onder 10  
(geboortejaar 2012 & 2011)

• Selectie Onder 12  
(geboortejaar 2010 & 2009)

• Selectie Onder 14  
(geboortejaar 2008 & 2007)

• Selectie Onder 16  
(geboortejaar 2006 & 2005)
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TIJDSTIP 
• Onder 10 en onder 14 groep van 

10.00 uur tot 12.30 uur

Locatie: Universiteit Twente
Kosten voorspeldag: € 10,00

OPLEIDINGS
PAKKET 
• Trainingsdag bij aanvang seizoen 

en start na de winterstop
• 1x in de week team trainingen op 

vrijdag tussen 17:00-19:00
• 1x in de maand een 

oefenwedstrijd tegen (top) 
amateurs of BVO teams op 
maandag tussen 17:00-19:00

• het spelen van 2-3 (inter)-
nationale toernooien 

• het samenspelen en trainen met 
de beste talenten uit de regio 
oost Nederland

• jongens en meiden die samen in 
een opleiding spelen en trainen

• trainen en werken onder 
professionele begeleiding

• medische en fysieke begeleiding 
(doormiddel van metingen, 
kracht training)

• werken met MSB
• werken met dot.com sport
• werken met player skills app
• video/ data analyse via UT
• mogelijkheden voor tussentijdse 

evaluatie gesprekken
• werken met smart goals
• verzekering voor de deelnemers 
• evaluatie (POP) gesprekken op 

aanvraag 
• camera beelden met onderzoek 

Universiteit Twente gedurende 
de wedstrijden 

FREQUENTIE 
Wij denken dat ons aanbod van 30 
weken met 5 activiteiten per maand 
een juiste balans is voor trainingen bij 
de selectieteams, eigen club, studie, 
belastbaarheid en bijvoorbeeld KNVB.

Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar per leeftijdsgroep.

DIRECT INSCHRIJVEN 


