Uitnodiging bijscholing Keepers (Nederland)
Bijscholing telt mee in het kader van de trainerslicenties VHV niveau A,B en C: 1
credit per gevolgd uur.
Kosten voor deze 3 daagse bijscholing is voor trainers €60,- ( incl 2 x lunch)
vrijdag 29 juni 2018: 18.00 tot 21.30
zaterdag 30 juni 2018: 09.00 tot ongeveer 17.30 inclusief lunch
zondag 01 juli 2018: 09.00 tot 12.30 lunch na afloop.
Deze bijscholing is interessant voor elke trainer van elk niveau.
Naast onze trainers Herman Breuer, keeperstrainer van Callant Tongeren en Rhein
Neckar Löwen, Lennart Lingener (DE) en Bart Uijdebroek (NL) die de trainingen aan
de deelnemende keepers zullen geven zullen o.a Maurice Canton ( voormalig trainer
van OCI Lions en Callant Tongeren) en Mike Onink ( OCI Lions) gespecialiseerde
training geven aan de spelers.
Op zaterdagmorgen zal de opbouwpositie aan bod komen, op zaterdagmiddag de
cirkelpositie en op zondagmorgen de hoekpositie. In elke sessie zal zowel praktijk
gerichte training gegeven worden als wel een theoretisch deel.
De heer Wim van Hove (BE) zal het mentale gedeelte op zich nemen in theorie en
praktijk.
Keepers/keepsters kunnen aan deze 3 daagse bijscholing deelnemen voor €95 ( 14
uur gespecialiseerde keeperstraining zowel praktijk als theorie en 2 x lunch)
Spelers/speelsters kunnen gratis deelnemen aan een van de trainingsblokken van
3,5 uur die voor hen van toepassing is, opbouw, cirkel of hoek.( excl lunch )
Minimale leeftijd voor keepers of speelsters is 15 jaar.
Het doel van deze bijscholing is om trainers, keepers en spelers te leren wat je nodig
hebt aan technische bagage om het beste uit jezelf te halen.
Deze bijscholing vindt plaats
In sporthal "De Roerparel"
Schaapsweg 24
6077 CG Sint Odiliënberg ( vlakbij Roermond in Nederland)
Trainers, Keepers/Keepsters en spelers/speelsters die zich willen opgeven kunnen
dit doen door een mail te sturen naar
janinemuijres@gmail.com

Ik hoop dat U voldoende informatie heeft.
Als U nog vragen hebt kunt U mij bereiken
via mail: janinemuijres@gmail.com
telefonisch: 0031 6 81736968

