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Correspondentieadres: 
NDC Sport- en recreatieactiviteiten 
Plankenbrug 17, 3130 Begijnendijk

Niki De Cock 0477/986176

Techniektrainingen
Veldspelers + specifieke 

keeperstrainingen

Zondagvoormiddag

@ De Mixx te Herselt 

Maart: 4, 11,18 en 25 
April: 15, 22 en 29 

Mei: 6, 13 en 20 

Inschrijven tot 28 februari! 
Ga naar www.voetbalschoolnederland.nl



Beste voetballer, ouders en/of verzorgers,

In navolging op het succes van de voetbaldagen organiseert NDC sport-en recreatieactiviteiten i.s.m. 
Voetbalschool Nederland een 10-delige reeks TECHNIEKTRAININGEN voor veldspelers en 
SPECIFIEKE TRAININGEN voor keepers!
Naast het aanleren van diverse voetbaltechnieken leren de spelers deze techniek ook toe te passen in 
kleine wedstrijdvormen. Voor de keepers zijn er aparte sessies voorzien!

Voor wie?
Voor alle jongens en meisjes, die veldspeler of keeper zijn en de leeftijd hebben van 6-12 jaar 
(U7-U13)

Waar en wanneer?
De techniektrainingen vinden plaats op het kunstgrasterrein van 'de Mixx' in Herselt, 
Asbroek 1H - 2230 Herselt. Dit telkens op zondagvoormiddag. (1 sessie: 60min.)

Wat zijn de kosten?
Voor een reeks van 10 trainingen bedraagt de kostprijs € 100 per speler 
(€95 2e kind, €90 3e kind van éénzelfde gezin)

Wat krijg je hier allemaal voor?
Hiervoor ontvangt elke deelnemer:

•  Verzekering
•  T - Shirt Jako
•  Drankje 
•  Trainingen onder leiding van gemotiveerde trainers (gediplomeerd, 

volgens de opleidingsvisie van Voetbal Vlaanderen) 

Hoe nu verder?
Wil je dit niet missen, schrijf je dan nu in, klik hier!
Maak zo snel mogelijk het inschrijvingsgeld over op: bankrekeningnummer BE96 7506 4368 6405 
met de vermelding  - NDC sport-en recreatieactiviteiten, naam en voornaam zoon of dochter,  
TECHNIEKTRAININGEN VJ2018.

De inschrijvingstermijn sluit op 28 februari 2018.

Reageer snel, want vol is vol.

Afmelden!
Wanneer je vóór 28 februari 2018 afmeldt: 

• krijg je het inschrijvingsgeld terug minus 10% administratiekosten. 

Wanneer je ná 28 februari 2018 afmeldt:

• krijg je het bestelde shirt en 20% van het inschrijvingsgeld terug 

https://goo.gl/forms/E2ff8ScZQkONi4tB3



