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Voetbal, sport & 
fun camps 2023

Het voetbal- en 
sportspektakel dat je 

niet mag missen!

Partners

Erik Ten Hag
Ambassadeur Vakantiefonds 
Twente, de maatschappelijke tak 
van de Twentsche Voetbalschool

9.5
beoordeling door onze

deelnemers



Vakantie, waanzinnig veel plezier, nieuwe vrienden en... 
even weg uit de digitale wereld. Maar zeker ook de leukste 
en uitdagendste activiteiten en trainingen  want dat is wat 
je wilt als sportieve jongen of meisje.  

Dit jaar  presenteren wij alweer de 16e editie van de 
grootste sportactiviteit voor kinderen in de regio Twente. 
Onze Voetbal-sport en fun  camps worden georganiseerd 
in samenwerking met diverse partners. Wij bieden een 
gevarieerd sportprogramma en educatief programma op 
de mooiste sportaccommodatie van de regio, duidelijk 
onderscheidend van andere aanbieders.
Voetbal – sport en fun camps staat voor plezier en 
onvergetelijke momenten...

Het meedoen aan de Voetbal-sport en fun camps  is meer 
dan alleen een partijtje voetballen met je vriend(inn)en. 
Om het echte vakantiegevoel te krijgen is er veel aandacht 
voor plezier en pret, want ook een echte prof loopt met een 
smile op het trainingsveld. Een dolletje met je maten of 
zelfs de trainer is allemaal mogelijk bij ons. 

Indeling op basis van leeftijd en niveau
De groepen worden ingedeeld op basis van een mix 
van diverse leeftijden. Tijdens de voetbalonderdelen en 
andere competitie vormen worden de kinderen op leeftijd 
ingedeeld. Uiteraard wordt er bij de indeling rekening 
gehouden met opgegeven vriendjes, vriendinnetjes en 
persoonlijke voorkeuren. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen 
zich inschrijven ongeacht het voetbalnivo of talent. 

Locatie
Alle activiteiten vinden plaats op het sportcentrum van de 
Universiteit Twente (m.u.v. stadiontour in de Grolsch Veste).

Lunch & verzorging
Na de ochtendsessie is het tijd om op krachten te komen 
door goed te eten en drinken. Ook is dit het moment 
voor ontspanning. Van een intensieve voetbaltraining of 
activiteit krijg je lekkere trek. De kinderen krijgen daarom 
alle dagen tussen de middag een lunch aangeboden. 

trainers
Je verveelt je geen moment tijdens de trainingen, want 
het is een belevenis van begin tot eind. Daarbij geven onze 
trainers jou (en je ouders) het veilige gevoel wat nodig is om 
optimaal te genieten. De organisatie zorgt voor voldoende 
trainers en begeleiding per groep.

Kosten
De kosten voor drie dagen een gevarieerd sportaanbod 
met exclusief programma, sportlunch, tenue, certificaat, 
stadiontour en exclusief aandenken zijn 150,00 euro. 

Tijden en slapen
Het programma duurt dagelijks van 9.30 tot 15.30 uur en de 
deelnemers slapen gewoon thuis!

De gaafste week 
van je vakantie



Multi sport programma
Elke ochtend gaan we aan de slag met je voetbalvaardigheden. Zo beginnen we met 
techniekvormen (o.a. speedladder, hordes, stokken) en je balvaardigheid. Vervolgens ga je 
aan de slag met een aantal schijnbewegingen en sluiten we de ochtend af met FUN-games, 
waarbij we onbewust je wendbaarheid, lenigheid en uithoudingsvermogen trainen.

Er worden diverse voetbalvormen aangeboden, van spel- en circuitvormen tot 
verschillende wedstrijdvormen. Daarnaast zal er elke dag een andere uitdagende 
sportactiviteit worden aangeboden zoals tennis, zwemmen, boksen, atletiek of judo.

In de middagsessies staan er andere uitdagende andere sporten op het programma. Als 
toetje hebben we ook nog het spectaculaire 4x4 toernooi / voetbalcity.

FUN-onderdelen tijdens de Voetbal -sport en fun camps
Na een intensief gedeelte zal je redelijk vermoeid zijn en daardoor is er ook tijd en ruimte 
voor ontspanning. We spelen dan ook vele FUN-onderdelen, zoals laserschieten maar ook 
voetbalonderdelen zoals gatendoek, borden schieten, snelheidsmeter etc.

Alternatief programma
Bij extreme weersomstandigheden (zoals bij een hittegolf) hebben wij standaard een hitte 
protocol op de plank klaar liggen. Wij kunnen dan gebruik maken voor de (koele) indoor 
zalen en het zwembad op de Universiteit, dit in combinatie met aangepaste tijden. Ook in 
deze situatie kunnen wij zorgen voor een veilig Voetbal -sport en fun camp.

Stadionbezoek Grolsch Veste
Met onze deelnemers gaan wij een bezoek brengen aan de Grolsche veste in combinatie 
met een voetbalquiz. Kinderen komen dan op unieke plekken zoals de FC Twente 
kleedkamer, spelerstunnel en andere unieke plekken.

data camps 2023
Voetbal-sport en fun camp 1 

Dinsdag 25 t/m donderdag 27 juli  

Voetbal-sport en fun camp 2  
Dinsdag 1 t/m donderdag 3 augustus



Inschrijven
Om mee te doen aan het Voetbal, Sport & 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 uit:

• Alle dagen professionele voetbaltraining 
• Kennismaken met andere uitdagende sporten
• Nieuwe uitdagingen  
• Deskundige begeleiding 
• Iedere dag een heerlijke lunch en voldoende drinkpauze’ s 
• Tenue dat je mag houden
• Aandenken voor iedere deelnemer 
• Trainen op het mooie sportcomplex van de Universiteit Twente in Enschede 
• Prachtige prijzen voor de winnaars! 
• Stadiontour de Grolsch Veste

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

tel: 053 3032649
info@twentschevoetbalschool.nl
www.twentschevoetbalschool.nl
Contactpersoon: Frank Eulderink

Het Vakantiefonds Twente is de 
maatschappelijke partner van de Twentsche 

voetbalschool. 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 Voetbal- 

sport en fun camp. 

waarom voetbal, sport & fun camps?

• De leukste sportaccommodatie voor sporters
• Meer dan 15 jaar ervaring met de organisatie
• Organisatie door de grootste en oudste 

voetbalschool van Nederland
• 9,5 als beoordeling deelnemers vorige edities
• Diverse sporten zoals beachsoccer, zwemmen, 

tennis en andere sporten
• Diverse Fun activiteiten
• Makkelijk bereikbare accomodatie
• Geen andere groepen op het complex
• Diverse sportvelden en indoorzalen
• Uniek en veelzijdig programma
• Dagelijks uitdagende trainingen


