In augustus 2020 zijn wij met groot
succes gestart met vijf selectieteams.

20

Om onze organisatie door te
ontwikkelen en de vele verzoeken
die wij krijgen om een jaaropleiding
aan te bieden starten wij vanaf
februari 2021 met een 2e niveau in
selectie teamtraining onder de naam
“Talentteams”.
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TALENTTEAMS

SELECTIETRAININGEN
Wij scouten geen spelers, maar zoeken spelers die graag het
beste uit zichzelf willen halen!

Onder de tak Selectieteams komen vanaf
begin 2021 “de Talentteams” in diverse
leeftijden met een opleidingspakket dat
in grote lijnen een gelijk programma kent
als de selectieteams.

PARTNERS

HOOFDSPONSORS

Om in aanmerking te komen voor
de Talentteams moeten spelers en
keepers aan een bepaald niveau
voldoen. Beoordelingen en toelating
wordt bepaald door de leiding van
de Twentsche Voetbalschool en
keepersuniversity Michel Veurink.

INFORMATIE
SELECTIETRAININGEN
Wij bieden kinderen een professioneel
opleidingspakket van 10 maanden
per seizoen. Onderdelen zijn onder
andere teamtrainingen op niveau,
minitoernooien, medische begeleiding
en innovatieve trainingsmethoden. Het
complete opleidingspakket wordt gedeeld
na inschrijving.
Locatie: Universiteit Twente
Kosten: € 25,00 voor beide dagen
Zondag 20 december
• 10.00 - 11.30 uur voor kinderen geboren
in 2013- 2012 - 2011
• 12.30 - 14.00 uur voor kinderen
geboren in 2010 - 2009
Zondag 27 december
• 10.00 - 11.30 uur voor kinderen geboren
in 2013- 2012- 2011
• 12.30 - 14.00 uur voor kinderen
geboren in 2010 - 2009
Bij inschrijving voor de selectietrainingen
word je op beide dagen verwacht.

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 Selectietraining voor onze
Talentteams!
DIRECT INSCHRIJVEN

De Twentsche Voetbalschool biedt met
haar programma voor “Talentteams”
talentvolle en super gemotiveerde
jongens en meisjes, keepers en spelers
een compleet opleidingstraject aan.
Uitgangspunt daarbij is dat de activiteiten
weinig tot geen overlap moeten hebben
op de trainingen bij de amateurclub.
Onze insteek is juist om goed samen te
werken met het kader van de amateurclub
en willen kwalitatief betere spelers en
speelsters opleiden.

