INFORMATIEFOLDER
VOETBALSCHOOL S.V. SLIKKERVEER
‘Ontwikkelen met plezier en plezier in ontwikkelen!
De Voetbalschool van S.V. Slikkerveer zal zich vooral gaan
richten op de ontwikkeling van de individuele techniek bij
spelers/speelsters in de leeftijdscategorie van 6 tot 12+ jaar, en
is *toegankelijk voor alle jeugd uit Ridderkerk en omgeving.
FILOSOFIE
Anders dan bij reguliere voetbaltrainingen staat bij onze
voetbalschool de ontwikkeling van het individu altijd voorop!
Vanuit deze filosofie zal er tijdens de trainingen vooral gewerkt
worden aan de volgende kenmerken:
• Tot in detail verbeteren van de techniek in verschillende
wedstrijdsituaties;
• Zelf nadenken en tot oplossingen komen;
• Lef tonen en jezelf willen verbeteren;
• Een pro-actieve houding en initiatief tonend met en
zonder bal;
• Creativiteit aan de bal;
• Doelgericht leren voetballen / voetballen om te scoren.
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Naast het verbeteren van de voetbaltechnische handelingen zal
er dus ook voldoende aandacht zijn voor het verbeteren van het
mentale en fysieke aspect. Zo zal er o.a. gewerkt worden aan
intrinsieke motivatie, persoonlijkheid en het vergroten van de
fysieke weerbaarheid.

*Daarbij krijgen spelers/speelsters met een lidmaatschap van de vereniging S.V.
Slikkerveer voorrang boven leden van andere verenigingen in geval van een
wachtlijst.

TRAININGSTIJDEN EN LOCATIE
Trainingen vinden plaats op het park van S.V. Slikkerveer
Sportpark Reijerpark
Kastanjelaan 28
2982 CM Ridderkerk
Trainingstijden*
Zondag
09.00u – 10.15u
10.30u – 11.45u
12.00u – 13.15u

groepssessie (max. 16 spelers)
groepssessie (max. 16 spelers)
groepssessie (max. 16 spelers)

*wanneer een deelnemer traint is afhankelijk van de groep waarin hij of zij door
de trainers wordt ingedeeld. Deze indeling zal worden gemaakt op basis van o.a.
leeftijd, niveau en potentie.

KOSTEN EN KLEDING
Bij de Voetbalschool van S.V. Slikkerveer wordt gewerkt met
cycli van 11 weken. De kosten voor één cyclus van 11 trainingen
bedraagt EUR 125,00.
Voor deelnemers aan de voetbalschool is het verplicht om een
training set aan te schaffen bestaande uit een shirt, korte
broek en sokken van het merk MACRON. De kosten EUR 65,00
hiervan, zullen bij de eerste contributie in rekening worden
gebracht.
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Verkrijgbaar in de maten: 122, 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL
Levertijd: binnen 4 weken
Eventueel extra bij te bestellen:
- Extra training set;
- Trainingspak (trainingsjack & lange broek);
- Wind-/regenjack.

TRAINER VOETBALSCHOOL
De Voetbalschool van S.V. Slikkerveer zal
worden geleid door Robin Westerman.
Robin is 32 jaar oud en geen onbekende
voor de club. Zo speelde hij zelf in de jeugd
en de selectie van S.V. Slikkerveer alvorens
hij besloot om zijn trainersdroom na te
jagen. Deze bracht Robin langs o.a. Adelaide
United FC, Qingdao Red Lions Football Club
en was hij tot vorig jaar Head coach aan de
Liverpool International Academy in Zuid-Korea.
Robin inmiddels ruime ervaring in het werken met talentvolle
spelers in binnen en buitenland en gaat hij nu aan de slag met
voetbaltalenten in onze voetbalschool!
VISIE
Bij S.V. Slikkerveer zien we graag dat plezier en ontwikkeling
hand in hand gaan, een ieder op zijn of haar eigen niveau. Dit
geldt voor zowel binnen als buiten het veld. De Voetbalschool
van S.V. Slikkerveer is een extra handvat voor spelers/speelsters
om zich blijvend te ontwikkelen. Met de voetbalschool streven
we er naar om de deelnemende spelers/speelsters een extra
stap te laten zetten buiten de reguliere trainingen bij hun club.
MISSIE
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‘Ontwikkelen met plezier en plezier in ontwikkelen!’

OVERIGE INFORMATIE
Rol van de vereniging
De voetbalschool is onderdeel van vereniging S.V. Slikkerveer.
Voor onze voetbalschool gelden dan ook dezelfde normen en
waarden als voor de gehele vereniging.
Extra’s
- Na verloop van tijd zullen we binnen de voetbalschool
challenges gaan introduceren. Daarbij kan gedacht
worden aan bijvoorbeeld een “hooghoud challenge” of
het uitvoeren van een andere specifieke actie. Voor de
winnaars van deze challenge zal er uiteraard een beloning
zijn;
- Activiteiten/evenementen vanuit de voetbalschool
tijdens schoolvakanties.

CONTACT
 jeugdzaken@svslikkerveer.nl
 06 29 26 05 33
 www.svslikkerveer.nl
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