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 TRAINERS EN LEIDERS TECHNIEKTRAINING

Technisch verzorgd voetbal spelen, dat is wat we bij Brevendia graag 
zien. Maar hoe moet dat dan? En, nog veel belangrijker, hoe leer ik 
dat mijn pupillen aan? Dat zijn de vragen waar je tijdens de cursus 
“Techniektraining” van  antwoord op krijgt. Cock van Dijk  

Tijdens een interactieve avond die grotendeels op het veld 
plaatsvindt, ga je verder kijken dan de mooie voetballer. Je zult ook 
de gedachte erachter ontdekken en dat techniek leidt tot rendement 
en resultaat. Technisch voetbal is leuk, maar technisch voetbal en 3 
punten is natuurlijk wat je wil bereiken. Cock van Dijk zal je 
meenemen naar de voetbaltechnische wereld van o.a.: 
 
 voetballen in de vrije ruimte 
 dubbele zigzagbaan 
 halve draaien 
 snel voetenwerk 
 traptechniek 

In verband met deze activiteit 
zijn er maandag 14 april 2014 

geen trainingen voor de 
jeugdteams van Brevendia. 

 
Uiteraard zijn alle jeugdspelers 
en ouders op deze avond op 

de Steinakker van harte 
welkom, om de jeugdtrainers 
en jeugdleiders zelf aan het 

werk te zien. 

Om alle trainers en leiders de gelegenheid te geven hierbij aanwezig 
te zijn, zijn er die avond geen trainingen voor de jeugd. We hopen 
daarom alle trainers en leiders van Brevendia die avond op de 
Steinakker te mogen begroeten, om je techniek als voetballer én als 
trainer te verrijken. Jeugdleiders en jeugdtrainers graag opgeven voor 
deze avond via technischezaken@brevendia.nl (denk aan 

 voetbalkleding)

KALENDER 2013-2014 

Ma 
14 
apr 

 Steinakker

Techniektraining 
leiders en trainers 

Za 
19 
apr 

 Steinakker

Internationaal 
C1 Toernooi 

Zo 
20 
apr 

 Steinakker

Meisjes B Toernooi 

Za 
17 

mei 

 Steinakker

D en C Toernooi 

Za 
24 

mei 

 Steinakker

E, F en MiniF Toernooi 
 

Wanneer: Maandag 14 april van 19.00u tot 22.00u 

Waar: De Steinakker 

Voor wie: Jeugdleiders en jeugdtrainers, alle 
Brevendianen die een kijkje willen komen 
nemen 

Door wie: Cock van Dijk 
 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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