
                                                                      

Meulensteen Voetbal Academy bij s.c. Groessen                

Voetbalscholing.nl heeft al 4 jaar met succes een Meulensteen Voetbal Academy voor jongens en meisjes. 

De visie van René Meulensteen staat garant voor kwaliteit, uitstraling en bovenal succes. Inmiddels 

hebben al een aantal spelers van de Voetbal Academy de weg naar de jeugdopleiding van een BVO 

gevonden, waar we als Academy zeker trots op mogen zijn.  

Voetbalscholing.nl werkt al heel lang samen met René Meulensteen en heeft het genoegen om zijn visie te 

verspreiden tot een uniek concept;  “De Meulensteen Voetbal Academy”  

                

"De Meulensteen Voetbal Academy" is zeer content over de samenwerking met s.c. Groessen om ook in 

het najaar van 2018 voor de 8ste keer een cyclus van 6 trainingen van 2 uur te geven op het complex van       

s.c. Groessen. Niet alleen spelers van s.c. Groessen, maar ook spelers van andere verenigingen kunnen 

hieraan deelnemen. We hebben bewust de aantal trainingen verminderd van 10 naar 6 en om de 2 weken. 

Ook in het najaar van 2018 is dat we ook de mogelijkheid bieden om keepers op te leiden.  

We beschikken over een ervaren keeperstrainer. (Min. 5-6 keepertjes in de leeftijd van 9 t/14 jaar)                                                                                                                            

Ben je nieuwsgierig én wil je meer informatie over de inhoud van "De Meulensteen Voetbal Academy"     

dan organiseren wij op zondag 16 september 2018 vanaf 09.30 uur een INTRODUCTIE-TRAINING 

voor jongens en meiden. 

09.15 uur  Ontvangst jongens en meiden 

09.30 uur  Intro over de werkwijze van de MVA (voor de nieuwe kinderen/ouders) 

09.45 uur Start techniektraining in groepsverband. (basis – gevordenden)                 

11.45 uur  Einde techniektraining jongens en meiden 

12.00 uur Einde open dag 

Iedereen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar is welkom. Vind je het leuk en spannend om een trainingssessie 

mee te maken, dan kun je op de INTRODUCTIE-TRAINING uw zoon/dochter aanmelden.                                                                   

Op zondag 23 september 2018 beginnen we om 09.30 uur met de eerste training.  

Kosten voor 6 trainingen van 120 minuten bedraagt € 79,00 per speler. (incl. VMA-voetbalshirt € 95,00)                                                               

Techniektraining waarbij ook aandacht  besteed wordt aan loop- en coördinatietraining wat essentieel is 

binnen het voetbalspel.  

Opgave van uw zoon/dochter bij "De Meulensteen Voetbal Academy" kan ook voor of na de                 

INTRODUCTIE-TRAINING middels het invullen van het inschrijfformulier op: 

http://voetbalscholing.nl/locatie-groessen/ of per mail: johan@voetbalscholing.nl 

“LET THE CHILDREN PLAY” 

 Meulensteen Voetbal Academy 
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